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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 17 stycznia rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 

Posłowie uhonorują zmarłego przewodniczącego Davida Sassolego podczas uroczystości 

upamiętniającej w Parlamencie Europejskim, wybiorą również przewodniczącego na drugą połowę 

kadencji, a także czternaścioro wiceprzewodniczących oraz pięcioro kwestorów wchodzących w skład 

Prezydium Parlamentu. 

Pierwszego dnia sesji o godz. 18.00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca przewodniczącego Davida 

Sassolego. Podczas ceremonii głos zabiorą: przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, 

prezydent Francji Emmanuel Macron, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, były 

premier Włoch i były poseł do Parlamentu Europejskiego Enrico Letta, bliski przyjaciel przewodniczącego 

Sassolego, a także przywódcy grup politycznych. 

Drugiego dnia sesji Parlament Europejski wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę 

kadencji. Wybory nowego przewodniczącego PE poprowadzi wiceprzewodniczący, ustalony zgodnie z 

porządkiem pierwszeństwa. Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano, o godz. 9.00, 

bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15, a 

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


ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 11.00. Po wyborze i zatwierdzeniu nowej osoby na stanowisku 

przewodniczącego Parlamentu, posłowie wybiorą czternaścioro wiceprzewodniczących i pięcioro 

kwestorów, którzy wraz z przewodniczącym tworzą Prezydium Parlamentu. Głosowania te zadecydują 

o składzie Prezydium na najbliższe dwa i pół roku, czyli na pozostały okres IX kadencji do 2024 roku. 

 

W środę posłowie do PE omówią z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem strategię 

polityczną i cele sześciomiesięcznego przewodnictwa Francji w UE. Prezydent Macron wygłosi 

przemówienie na sesji plenarnej o godz. 11.30, następnie głos zabierze przewodnicząca Komisji 

Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przywódcy grup politycznych Parlamentu. Trzeciego dnia sesji 

odbędzie się również debata w sprawie Aktu o usługach cyfrowych, określającego jak walczyć z 

nielegalnymi treściami w sieci oraz odpowiedzialność platform za ich algorytmy. Głosowanie nad 

stanowiskiem Parlamentu w tej sprawie odbędzie się w czwartek. W środę posłowie zagłosują również 

nad przedłużeniem mandatów czeskiego, łotewskiego i polskiego członka Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego oraz poparciem nowego kandydata ze Słowenii. Po wysłuchaniu kandydatów 10 

stycznia 2022 roku, Komisja Kontroli Budżetowej zaleciła, by Parlament przedłużył mandaty Jana 

Gregora z Czech oraz Mihailsa Kozlovsa z Łotwy, a także poparła słoweńskiego kandydata Jorga 

Kristijana Petroviča. Komisja zaleciła natomiast, by nie przedłużać mandatu Polakowi Markowi Opiole. 

 

W czwartek europosłowie będą debatować i głosować nad tym, jak poprawić dobrostan zwierząt podczas 

transportu. Komisja śledcza Parlamentu Europejskiego ds. ochrony zwierząt podczas transportu (ANIT) 

stwierdziła, że obecnie obowiązujące unijne przepisy nie zawsze są przestrzegane w krajach 

członkowskich i nie uwzględniają w pełni różnych potrzeb transportowanych zwierząt. 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
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Spotkanie dla wspólnie.eu z prof. Danutą 
HÜBNER „Relacje Polska-UE”  
 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce i Fundacja Schumana zapraszają na spotkanie 

online z prof. dr hab. Danutą HÜBNER, posłanką do PE, nt. relacji Polski 

z Unia Europejską. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 stycznia 

2022 r. w godz. 15:00-16:00 na platformie Zoom. Moderuje red. Łukasz 

Lipiński z tygodnika ,,Polityka’'. Porozmawiamy, jak może wyglądać 

przyszłość integracji europejskiej i przed jakimi wyzwaniami związanymi 

z członkostwem w UE stoi Polska. Spotkanie jest adresowane do 

członków społeczności wspolnie.eu. Rejestracja na wydarzenie.  
 

    

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20220106STO20406/wkrotce-w-pe-uhonorowanie-przewodniczacego-sassolego-wybor-nowych-wladz
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-9-2022-01-17-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://tgther.eu/q5aW


   
 

 

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

W ramach cyku pt. „Porozmawiajmy o przyszłości Europy” Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus 

zapraszają na spotkanie z red. Bartłomiejem Zapałą, członkiem Team 

Europe, pt. „Porozmawiajmy o dezinformacji i manipulacji. Jak Unia 

Europejska może walczyć z nowymi zagrożeniami XXI wieku?”. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 stycznia 2022 r. w godz. 17:00-

18:45, na platformie Zoom. Podczas spotkania uczestnicy wypracują 

konkluzje dla Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dla 

uczestników przewidziano quiz o Parlamencie Europejskim z 

nagrodami. Spotkanie jest adresowane do młodych (14-30 lat) członków 

wspolnie.eu. Rejestracja nowych członków społeczności odbywa się za 

pośrednictwem platformy internetowej 

wspólnie.eu:  https://wspolnie.eu/pl/. Rejestracja na spotkanie: 

https://podim-popme.konfeo.com/pl/groups  
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Debata „Współcześni Don Kichoci: o co walczą 
sygnaliści?” 
 

Z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa Biuro PE w Polsce 

zorganizowało debatę „Współcześni Don Kichoci. O co walczą 

sygnaliści?”. Debata odbyła w formacie hybrydowym dnia 1 grudnia 

2021 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W dyskusji wzięli udział: 

Joanna Koczaj-Dyrda, sygnalistka i aktywistka, prof. dr hab. Ryszard 

Piotrowski, konstytucjonalista, profesor UW, Marcin Waszak, ekspert 

ForumIdei Fundacji im. Stefana Batorego oraz Maciej Wnuk ekspert i 

trener antykorupcyjny. Wprowadzenie do debaty wygłosili Pan Poseł 

Łukasz KOHUT oraz profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw 

Obywatelskich.  Debatę poprowadziła Kamila Biedrzycka, 

dziennikarka radiowa i telewizyjna. Punktem wyjścia do dyskusji było 

wejście w życie europejskiej dyrektywy o ochronie sygnalistów od dnia 

17 grudnia 2021. Eksperci wskazywali na to jak ważna jest rola 

sygnalistów w demokracji, gdyż działają oni w imię dobra wspólnego 

oraz skuteczna ochrona prawna i włączenie w ten proces instytucji 

przewidzianych już uprzednio w systemie prawa. Ze względu na częste 

niezrozumienie pojęcia sygnalisty i jego negatywny odbiór społeczny, 

konieczne jest dalsze prowadzenie edukacji w tym zakresie. 

https://wspolnie.eu/pl/
https://podim-popme.konfeo.com/pl/groups


Współorganizatorami debaty byli Zakład Praw Człowieka (Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz 

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO). 

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem debaty dostępnym na 

naszej stronie na Facebooku.  
 

  
   

 

 
 

 

Wywiad z sygnalistką Sophie Zhang 
 

Uzupełnieniem debaty o sygnalistach był wywiad z Sophie Zhang, 

analityczką danych, byłą pracowniczką Facebooka, która zdecydowała 

się publicznie opowiedzieć o poważnych nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu tej korporacji. W wywiadzie opowiedziała m.in o tym na 

czym polegała jej praca, jaki wpływ na współczesne demokracje i 

wybory ma Facebook i dlaczego uznała, że należy „zadmuchać w 

gwizdek"? Wywiad na zlecenie Biura PE przeprowadził dziennikarz 

Maciej Zakrocki. Debata i wywiad dostępne są na naszym kanale w 

serwisie YouTube.  
 
 

    

   
 

 

Warsztaty dla młodszych ambasadorów EPAS 
 

6 grudnia w Warszawie odbył się trzeci z serii warsztatów regionalnych 

dla młodszych ambasadorów (tj. uczniów) uczestniczących w programie 

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Uczniowie szkół 

średnich mieli okazję dowiedzieć się więcej o Parlamencie Europejskim 

oraz jego ofercie dla młodzieży, w szczególności zaś o platformie dla 

wolontariuszy wspolnie.eu. Kolejne spotkania w ramach projektu 

zaplanowano na styczeń i luty w Trójmieście, Krakowie oraz Poznaniu. 
 
 

    

   
 

 

„Prawa człowieka blisko nas” - projekt edukacyjny 
dla uczniów i nauczycieli 
 

W 2021 roku Biuro PE w Polsce zorganizowało kolejną, szóstą już 

edycję warsztatów dla szkół o prawach człowieka. Celem projektu jest 

pogłębienie wiedzy uczniów o prawach człowieka i demokracji 

parlamentarnej i pokazanie dlaczego tak istotne jest przestrzeganie tych 

praw, m.in. poprzez historie laureatów Nagrody im. Sacharowa.  

W ramach projektu, w okresie od 7 października do 14 grudnia, 

przeprowadziliśmy warsztaty w 15 szkołach (13 warsztatów 

stacjonarnych i 2 warsztaty w formule zdalnej), łącznie w warsztatach 

http://epfacebook.eu/q5an
https://www.youtube.com/watch?v=EGfSyLbuDZY
https://www.youtube.com/watch?v=z6PiEXb5SUo
https://www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/


uczestniczyło 232 uczniów z ostatnich klas szkoły podstawowej lub z 

liceum. Natomiast w dniach 24-25 września 15 nauczycieli z całej Polski 

uczestniczyło w dwudniowym seminarium w Warszawie, które 

dostarczyło im wiedzy, narzędzi i inspiracji do prowadzenia edukacji o 

prawach człowieka, spotkali się również z Posłem Andrzejem 

HALICKIM.  Po warsztatach uczniowie organizowali działania 

promujące prawa człowieka w swoich środowiskach (szkołach), były to 

na ogół spotkania z ludźmi, którzy bronią praw innych. 

 
 

   

   
 

 

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

W dniu 16 grudnia 2021 r. Biuro Parlamentu Europejskiego i Fundacja 

Civis Polonus zainaugurowały cykl „Porozmawiajmy o przyszłości 

Europy”. Podczas spotkania online pt. „Porozmawiajmy o polityce 

migracyjnej Europy! W jakim kierunku powinna podążać Unia 

Europejska, aby sprostać wyzwaniom na Starym Kontynencie?” młodzi 

ze społeczności wspólnie.eu dyskutowali z dr Jolantą Szymańską z 

PISM, a następnie wypracowali konkluzje polityczne dla Konferencji w 

sprawie przyszłości Europy. Relacja z wydarzenia dostępna jest na 

naszej stronie internetowej.   
 
 

   

   
 

 

Świąteczna choinka Biura PE na placu Bankowym 
w Warszawie 
 

17 grudnia 2021 r. na placu Bankowym w Warszawie stanęła 

bożonarodzeniowa choinka przygotowana przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce. Na ozdobach choinkowych znalazły się 

informacje oraz kody QR, dzięki którym mieszkańcy Warszawy mogli 

zapoznać się z kluczowymi inicjatywami Parlamentu Europejskiego 

takimi jak m.in. Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli oraz 

społeczność Parlamentu Europejskiego wspólnie.eu. Zachęcamy do 

zapoznania się z naszą relacją fotograficzną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://tgther.eu/q5aU
http://epfacebook.eu/q5a4


 Konkursy 

 
 

 

Konkurs noworoczny dla wspólnie.eu 
 

Zachęcamy do udziału w konkursie na kreatywne życzenia noworoczne 

dla Unii Europejskiej i jej mieszkańców. Konkurs na stronie Biura 

Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku potrwa do 31 

stycznia 2022 r. Życzenia wraz z osobistym linkiem z zakładki Moj profil 

na platformie www.wspolnie.eu można umieszczać pod postem 

konkursowym na Facebooku lub w wiadomości prywatnej na 

Messengerze. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają dyplomy i 

nagrody! Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie 

internetowej. 
 
 

    

   
 

 

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola 
Wielkiego 2022 
 

Do 13 lutego można zgłosić się do konkursu organizowanego wspólnie 

przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. 

Karola Wielkiego w Akwizgranie. Nagroda przyznawana jest projektom 

realizowanym przez osoby w wieku 16-30 lat, które pomagają 

promować porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. 

Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub grupowo. Najlepszy 

projekt otrzyma 7500 euro, laureat drugiego miejsca – 5000 euro, a 

trzeciego – 2500 euro. Szczegółowe informacji i formularz zgłoszeniowy 

dostępne są na naszej stronie internetowej.  
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http://epfacebook.eu/q5be
http://epfacebook.eu/q5be
http://tgther.eu/q5aV
http://tgther.eu/q5aV
http://tgther.eu/q4Zm
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/web
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/web
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://twitter.com/PE_Polska
https://www.instagram.com/pe_polska/
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