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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 18 stycznia rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Posłowie zajmą się m.in. problematyką szczepień przeciw COVID-19, sytuacją polityczną w USA, 

priorytetami portugalskiej prezydencji w Radzie UE, działaniami na rzecz równości płci i ochroną praw 

kobiet oraz prawem do bycia offline. 

 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna poświęcona sposobom ulepszenia Europejskiego 

nakazu aresztowania i procedur wydawania ściganych osób między państwami członkowskimi. Posłowie 

omówią również kwestię wzmocnienia jednolitego rynku oraz przyszłości swobodnego przepływu usług. 

Poruszony zostanie także temat zanieczyszczania Morza Północnego oraz zastosowania sztucznej 

inteligencji w celach cywilnych i wojskowych. 

 

We wtorek odbędzie się debata poświęcona unijnej strategii szczepień na COVID-19, przedstawionej 

przez Komisję Europejską w czerwcu 2020 roku.  Posłowie mają ponownie podkreślić potrzebę większej 

przejrzystości w zakresie zawieranych umów, zatwierdzania, dostępności i dystrybucji szczepionek 

przeciw COVID-19. Drugiego dnia sesji odbędzie się również debata na temat rozwoju transeuropejskiej 

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


sieci transportowej (TEN-T), a także debata łączna poświęcona wspólnej polityce zagranicznej i obronnej 

oraz prawom człowieka. 

  

W środę posłowie omówią objęcie przez Joe Bidena funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych i 

wynikające z tego konsekwencje dla przyszłych stosunków między UE i USA. Ponadto, skomentowany 

zostanie także atak na siedzibę amerykańskiego Kongresu. Trzeciego dnia sesji odbędzie się debata 

poświęcona priorytetom portugalskiej prezydencji w Radzie UE z udziałem premiera António Costy. 

Posłowie zajmą się również prawem do bycia offline. Parlament Europejski chce przepisów UE 

pozwalających pracownikom na cyfrowe odłączenie się od pracy bez ponoszenia konsekwencji. W środę 

odbędzie się również debata na temat kryzysu społecznego i kryzysu zatrudnienia podczas pandemii 

COVID-19 i odpowiedzi UE w planie odbudowy i wieloletnim budżecie UE.  

 

Ostatniego dnia sesji posłowie ocenią wpływ pandemii COVID-19 na kobiety i zaproponują szereg 

instrumentów, których celem jest zwiększenie równości płci i lepsza ochrona praw kobiet. Omówione 

zostaną także przypadki łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.  

 

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

 Wydarzenia 
 

   

 

Debata „Relacje UE-USA: Jak szeroki jest 
Atlantyk?” 
 
1 grudnia 2020 odbyła się zorganizowana przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Lublanie we współpracy z Biurami PE w Warszawie i 

Berlinie debata online „Relacje UE-USA: Jak szeroki jest Atlantyk?”. W 

debacie udział wzięli: 

 

• David McAllister, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący 

Komisji Spraw Zagranicznych PE (EPL/CDU, Niemcy), 

• Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini 

Komisji ds Handlu Zagranicznego PE, była Komisarz UE ds. rozwoju 

regionalnego (EPL/Platforma Obywatelska, Polska), 

• Tanja Fajon, posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji 

Spraw Zagranicznych PE i przewodnicząca Delegacji ds. relacji z Serbią 

(S&D/Socjaldemokraci, Słowenia), 

• Klemen Grošelj, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji 

Spraw Zagranicznych i członek Delegacji do Zgromadzenia 

Parlamentarnego NATO (Renew Europe/LMŠ, Słowenia), 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210107STO95115/wkrotce-w-pe-szczepionki-na-covid-19-stosunki-ue-usa-i-portugalska-prezydencja
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-9-2021-01-18-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


• Senator Bob Menendez (D-N.J.), najwyższy rangą członek Partii 

Demokratycznej w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów 

Zjednoczonych, 

• Federica Mogherini, była Wysoka Przedstawicielka UE ds. 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodnicząca 

Komisji Europejskiej (w latach 2014 - 2019). 

 

Zaproszeni eksperci omówili możliwości, jakie niesie ze sobą dla relacji  

transatlantyckich zmiana na stanowisku prezydenta Stanów 

Zjednoczonych oraz wyzwania dla przyszłych stosunków UE -USA. 

Nagranie debaty dostępne jest na naszej stronie na Facebooku. 
 

    

   

 

Projekt „Europejskie Dylematy” 

W grudniu 2020 roku ruszył projekt realizowany przez warszawskie 

BIuro Parlamentu Europejskiego we współpracy z Onet.pl. Zapraszamy 

do wysłuchania i obejrzenia wideo podcastów, których bohaterami są 

polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy objęli  

najważniejsze funkcje i role w tej instytucji. Szefowie parlamentarnych 

komisji, przedstawiciele międzynarodowych delegacji i autorzy  

najważniejszych sprawozdań opowiedzą o kulisach swojej pracy a także 

najważniejszych decyz jach, które Parlament Europejski podejmie w 

bieżącym roku. Premiera w każdą niedzielę na łamach Onet.pl. 

Wszystkie podcasty dostępne będą również za pośrednictwem strony 

internetowej i mediów społecznościowych Biura.  
 

    

   

 

Wirtualne warsztaty dla Młodszych Ambasadorów 
programu EPAS 

Blisko 70 uczniów i uczennic ze szkół uczestniczących w programie 

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) wzięło udział w 

warsztatach regionalnych zorganizowanych 2, 7 i 8 grudnia 2020 przez 

warszawskie biuro PE. Nasi trenerzy podpowiadali, jak w kreatywny i 

ciekawy sposób realizować szkolne wydarzenia poświęcone tematyce 

europejskiej oraz informowali o projektach PE dla młodzieży. Młodsi 

Ambasadorowie EPAS mieli ponadto okazję nawiązać kontakty z 

rówieśnikami z innych szkół współpracujących z BPE. Kolejne warsztaty 

z tej serii odbędą się pod koniec stycznia. 
 

    

   

https://www.facebook.com/405326618416/videos/3327497157319282/


 

Debata „Europejski plan walki z rakiem – sytuacja 
obecna i wyzwania na przyszłość” 

3 grudnia 2020 odbyła się zorganizowana przez warszawskie Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz EURACTIV.pl debata online 

„Europejski plan walki z rakiem – sytuacja obecna i wyzwania na 

przyszłość”. W debacie poświęconej działaniom podjętym przez UE w 

zakresie przeciwdziałania nowotworom udział wzięli:  

 

• Bartosz Arłukowicz, były Minister Zdrowia, poseł do Parlamentu 

Europejskiego i przewodniczący Komisji Specjalnej PE ds. walki z 

rakiem,  

• Josep Figueras, dyrektor i współzałożyciel Europejskiego 

Obserwatorium Systemów i Polityki Zdrowotnej w WHO/Europa,   

• Anna Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji Onkocafe – Razem 

Lepiej,  

• John Ryan, dyrektor ds. Zdrowia Publicznego, DG SANTE, 

przewodniczący Europejskiej Siły Zadaniowej Planu Leczenia Raka w 

Komisji Europejskiej, 

 • Bettina Ryll, członkini Horizon Europe Cancer Mission Board i była 

przewodnicząca grupy rzeczników pacjentów w Europejskim 

Towarzystwie Onkologii Medycznej (ESMO), 

• Prof. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz w 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.  

Uczestnicy debaty omówili kwestie europejskiego planu walki z rakiem, 

priorytetów w dziedzinie zdrowia oraz współpracy pomiędzy WHO, Unią 

Europejską i państwami członkowskimi w zakresie polityki zdrowotnej. 

Podczas debaty nakreślono zalecenia na przyszłość, w zakresie 

profilaktyki nowotworowej i opieki nad chorymi na raka w Europie.  

Nagranie debaty dostępne jest na naszej stronie na Facebooku.  
 

    

   

 

Dialog z interesariuszami „Wieloletni budżet UE 
2021-2027 - perspektywy dla małych i średnich 
przedsiębiorstw” 
 
11 grudnia 2020, w ramach dialogu z interesariuszami odbyło się 

spotkanie „Wieloletni budżet UE 2021-2027 – perspektywy dla małych i 

średnich przedsiębiorstw”. 

 

W trakcie spotkania przedyskutowano perspektywy dla sektora MŚP, 

jakie otwiera zarówno nowy wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, jak 

i towarzyszący mu fundusz odbudowy. Jako że dyskusja odbywała się 

równolegle do unijnego szczytu w Brukseli, nie zabrakło wymiany 

poglądów w kwestii ewentualnego braku porozumienia budżetowego.  

https://www.facebook.com/405326618416/videos/2554405608017719/


 

Z jednej strony w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji 

unijnych i krajowych (Jan Olbrycht - poseł do PE, sprawozdawca WRF; 

Jadwiga Emilewicz - poseł na Sejm RP, m.in. była wicepremier i minister 

przedsiębiorczości; Grzegorz Radziejewski - ekspert budżetowy Komisji 

Europejskiej), z drugiej przedstawiciele organizacji przedsiębiorców: 

Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, 

Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Związku Rzemiosła 

Polskiego. 

 

Nagranie dyskusji można obejrzeć na naszej stronie na Facebooku. 
 

    

   

 

Spotkania online ze student(k)ami Uniwersytetu 
Warszawskiego 
 
15 grudnia 2020 odbyły się dwa spotkania online przedstawicielek Biura 

Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce ze student(k)ami europeistyki na Wydziale Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Spotkania zorganizowane zostały z inicjatywy 

wolontariuszki wspolnie.eu Angeliki Gieraś. Podczas spotkań 

przedstawicielki unijnych instytucji przybliżyły student(k)om strukturę i 

działalność Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, a 

także możliwości wzbogacenia doświadczenia zawodowego dla 

absolwentów szkół wyższych i ścieżki kariery urzędnika UE. Na 

zakończenie każdego spotkania przeprowadzono quiz wiedzy o PE.  
 

    

   

 

Debata wolontariuszy i wolontariuszek 
wspolnie.eu o kompetencjach instytucji UE 

W ramach projektu pt. „Przyszłość Europy. Weź udział!” warszawskiego 

Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskiej Fundacji im. 

Roberta Schumana, 16 grudnia 2020 odbyła się debata poświęcona 

kompetencjom instytucji UE. Projekt był adresowany do młodzieży ze 

społeczności wspolnie.eu. Marta Jurczak z Fundacji Schumana 

przedstawiła genezę projektu, wpisującego się w założenia Konferencji 

o Przyszłości Europy. Przedstawicielka BPE zaprezentowała działania 

biura i opowiedziała o społeczności wspolnie.eu. Głównym punktem 

programu był wykład dra Spasimira Domaradzkiego z Team Europe i 

UW nt. kompetencji instytucji europejskich. W debacie online 

uczestniczyło 120 osób. 
 

    

   

https://www.facebook.com/405326618416/videos/989175704907271


 

Wolontariusze i wolontariuszki debatują o 
ochronie środowiska 
 
W ramach projektu Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskiej 

Fundacji im. Roberta Schumana pt. „Przyszłość Europy. Weź udział!” 

18 grudnia 2020 odbyło się spotkanie poświęcone działaniom UE na 

rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt 

był adresowany do młodzieży ze społeczności wspolnie.eu. W 

spotkaniu uczestniczyły 44 osoby. Przedstawicielka BPE opowiedziała 

o działaniach BPE i społeczności wspolnie.eu. Marta Jurczak z Fundacji 

Schumana przedstawiła genezę projektu związanego z założeniami 

Konferencji o Przyszłości Europy. Głównym punktem programu był 

wykład dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, ekspertki Team Europe nt. 

ewolucji polityki ochrony środowiska UE.  
 

    

   

 

Wolontariusze i wolontariuszki debatują o 
Europejskim Zielonym Ładzie  
 
Warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego rozpoczęło cykl 

warsztatów w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – seria działań 

skierowanych do społeczności wspolnie.eu”. W pierwszych warsztatach 

uczestniczyło 48 osób. Przedstawicielka BPE opowiedziała o 

działaniach komunikacyjnych BPE, a Artur Wieczorek, ekspert ds. 

edukacji ekologicznej, o Europejskim Zielonym Ładzie. Uczestnicy 

opracowali mapę problemów związanych ze sprawiedliwą 

transformacją i innymi elementami unijnej strategii. Warsztat zakończył 

quiz z wiedzy o PE i Europejskim Zielonym Ładzie.  

 
 

    
  
 Zapowiedzi 
 
   

 

Warsztaty online „Zrównoważona mobilność 
miejska” 
 
Zapraszamy wolontariuszy i wolontariuszki wspolnie.eu oraz inne 

zainteresowane osoby na kolejne warsztaty o Europejskim Zielonym 

Ładzie pt. „Zrównoważona mobilność miejska”. Europejska strategia na 

rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności to jeden z kluczowych 

elementów Europejskiego Zielonego Ładu i ambitna, dalekosiężna wizja 

dla Europy wychodzącej z kryzysu wywołanego pandemią. Strategia 

zakłada m.in. że do 2030 r. 100 miast europejskich będzie neutralnych 

klimatycznie, a do 2050 r. emisje ze środków transportu w Europie 

spadną o 90%. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów porozmawiają o 



tych planach i przedyskutują, w jaki sposób unijne plany wpłyną na 

rozwój ich lokalnych społeczności. Warsztaty odbędą się w czwartek, 

28.01.2021 w godz. 16:30-18:00. REJESTRACJA otwarta do 

26.01.2021. Liczba miejsc jest ograniczona. 
 

    

 Aktualności 
 

   

 

Trwa rejestracja zgłoszeń do konkursu o 
Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola 
Wielkiego! 

Do 1 lutego 2021 można zgłaszać się do konkursu o Europejską 

Nagrodę im. Karola Wielkiego. W konkursie biorą udział projekty o 

charakterze europejskim przygotowane przez osoby w wieku 16-30 lat. 

Mogą to być różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, 

wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe. Główna nagroda 

wynosi 7500 euro. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.  
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