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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 17 maja rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie 

zajmą się m.in. Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, finansowaniem programu Erasmus+, 

programem Kreatywna Europa oraz strategiami na rzecz dekarbonizacji gospodark i. 

 

Pierwszego dnia sesji odbędą się debaty na temat propozycji Parlamentu dotyczących dekarbonizacji 

europejskiego systemu energetycznego, przemysłu i sektora transportu. Posłowie twierdzą, że wodór 

wytwarzany ze źródeł odnawialnych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

W poniedziałek odbędzie się również debata poświęcona Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji.  

Oczekuje się, że posłowie zatwierdzą pakiet o wartości 17,5 miliarda euro, który ma pomóc europejskim 

regionom w przejściu na zieloną gospodarkę. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się we 

wtorek.  Podczas poniedziałkowej debaty posłowie będą apelować o nowe legalne możliwości pracy w 

UE dla osób spoza Unii, aby uzupełnić braki na unijnym rynku pracy i pomóc ograniczyć nielegalną 

migrację. 

 

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


 

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli Rady i Komisji 

Europejskiej w sprawie sposobów powstrzymania rosnącej liczby ofiar śmiertelnych na Morzu 

Śródziemnym wśród migrantów i osób ubiegających się o azyl. Posłowie zagłosują także nad zaleceniem 

posła Karola KARSKIEGO w sprawie Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu 

uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Posłowie omówią również konflikt 

izraelsko-palestyński, ostatnie wydarzenia w negocjacjach w sprawie przystąpienia do UE Turcji i 

Czarnogóry oraz ochronę obrońców środowiska i uznanie ekobójstwa za przestępstwo międzynarodowe. 

Drugiego dnia sesji odbędą się także debaty na temat inwestycji w sektor kultury i sektor kreatywny 

poprzez program Kreatywna Europa, nowego programu Erasmus+ na lata 2021-2027 o wartości 26 

miliardów euro oraz Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027, wspierającego wolontariat  

młodych ludzi w UE i poza nią. 

 

W środę posłowie omówią kwestię zawieszenia praw własności intelektualnej do patentów na 

szczepionki przeciw COVID-19 oraz ustalenia w sprawie naruszenia zasad dotyczących konfliktu 

interesów w sprawie Premiera Czech Andreja Babisza. Trzeciego dnia sesji odbędzie się także debata 

na temat wzmocnienia przepisów UE dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko w 

celu ograniczenia szkód dla środowiska i zapobiegania im. 

 

Ostatniego dnia sesji odbędą się debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i 

państwa prawa w odniesieniu do sytuacji na Haiti, w Czadzie oraz sytuacji jeńców wojennych po ostatnim 

konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem. 

 

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

 
 

 Zaproszenia 
 

   

 

„BIAŁORUŚ: MARSZ WOLNOŚCI” - tylko do 12 
czerwca trwa wystawa fotografii w galerii 
wirtualnej 3D 

Siedmioro białoruskich fotografów, siedem pełnych emocji, osobistych 

relacji z protestów na Białorusi, które tworzą poruszającą wystawę 

fotografii: „BIAŁORUŚ: MARSZ WOLNOŚCI”. Można ją obejrzeć do 12 

czerwca 2021 na stronie internetowej: http://epfacebook.eu/qxUZ. O 

wystawie opowiada Nadia Bużan, jedna z autorek zdjęć:  

https://www.facebook.com/405326618416/videos/292918985669824   
 

    

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210506STO03602/wkrotce-w-pe-zaswiadczenie-covid-19-erasmus-zielona-transformacja
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-9-2021-05-17-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://epfacebook.eu/qxUZ
https://www.facebook.com/405326618416/videos/292918985669824


   

 

Tydzień Publiczności LUX - zapraszamy na 
bezpłatne pokazy online 

W ramach Tygodnia Publiczności LUX jeszcze do 16 maja 2021 

zapraszamy na bezpłatne pokazy filmów nominowanych do Nagrody 

Publiczności LUX - „Kolektywu” Alexandra Nanau i „Bożego Ciała” Jana 

Komasy. Filmy dostępne są pod adresem: 

https://www.festivalscope.com/page/lux-audience-week-poland/. W tym 

roku widzowie już po raz drugi mają możliwość obejrzenia bezpłatnych 

pokazów filmów nominowanych do nagrody LUX.  

 

Nominowane filmy poruszają aktualne kwestie polityczne i społeczne, 

zachęcając do dyskusji o europejskich wartościach. Po raz pierwszy w 

proces wyboru zwycięzcy, oprócz posłanek i posłów do Parlamentu 

Europejskiego, zaangażowana jest także publiczność.   

 

Dodatkową atrakcją w trakcie Tygodnia Publiczności LUX będzie sesja 

Q&A z udziałem reżyserów i aktorów z trzech ubiegających się o 

nagrodę filmów, które odbędzie się na Facebooku w piątek 14 maja o 

godz. 17.00. Publiczność może oceniać nominowane filmy do 23 maja 

na stronie internetowej Nagrody Publiczności LUX dostępnej pod 

adresem: www.luxaward.eu/pl. Zwycięzca wyłoniony zostanie 9 

czerwca podczas specjalnej ceremonii w Parlamencie Europejskim.   

 

 

    

 Wydarzenia 
 

   

 

Wielojęzyczność i praca tłumaczek: spotkanie 
online z uczniami EPAS 

Jakie znaczenie ma wielojęzyczność instytucji europejskich dla 

obywateli UE? Ile stron tekstu dziennie jest w stanie przełożyć tłumacz? 

I co trzeba zrobić, jeśli chce się wykonywać ten zawód? Między innymi 

te zagadnienia były tematem spotkania zorganizowanego dla uczniów z 

sześciu szkół EPAS z całej Polski. O tajnikach swojej pracy 

opowiedziały Iwona Komór, Anna Sznurawa i Aleksandra Torres z 

Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych PE, a gospodarzem 

spotkania był Piotr Wolski z Działu Wizyt i Seminariów PE.  
 

    

   

https://www.festivalscope.com/page/lux-audience-week-poland/
http://epfacebook.eu/qyxN
http://www.luxaward.eu/pl


 

Warsztat dla wspolnie.eu „Zrównoważona 
żywność - Strategia Od pola do stołu” 

Podczas ostatniego warsztatu z cyklu o Europejskim Zielonym Ładzie, 

zorganizowanego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w 

Krakowie i Kołem Naukowym Wyzwań Zielonego Ładu, 20 kwietnia 

2021, 24 wolontariuszy i wolontariuszek wpólnie.eu rozmawiało o 

zrównoważonym rolnictwie, unijnej strategii „Od pola do stołu”, a także 

roli Parlamentu Europejskiego w tym kontekście. Uczestnicy poznali 

zasady zrównoważonej produkcji żywności, a także przybliżono im 

wyzwania, przed którymi staje unijna polityka rolno - żywnościowa. 

Następnie, podzieleni na grupy, zastanawiali się nad możliwościami 

zagospodarowania w przemyśle wszystkich produktów z recyklingu, 

tworząc mapę myśli. Warsztat tradycyjnie zakończył się quizem wiedzy 

o PE i Europejskim Zielonym Ładzie. 
 

   

   

 

Festiwal uczniowski online dla szkół EPAS 

W związku ze zbliżającym się Dniem Europy oraz inauguracją 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy nasze biuro zorganizowało 

dwudniowy festiwal przeznaczony dla uczniów – młodszych 

ambasadorów programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 

(EPAS). Celem wydarzenia było zainspirowanie młodzieży do 

zaangażowania w projekty europejskie, zaś w programie wydarzenia 

znalazło się m.in. spotkanie z posłanką do PE Janiną OCHOJSKĄ.  

 

 

    

 Konkursy 
 

   

 

„Wierszem o Europie” – znamy zwycięzców! 

Poznaliśmy zwycięzców konkursu dla uczniów szkół średnich 

„Wierszem o Europie” zorganizowanego przez warszawskie Biuro 

Parlamentu Europejskiego we współpracy z Fundacją Pole Dialogu.  

Spośród ponad 80 prac jury konkursowe wyłoniło trójkę zwycięzców: 

 

1. miejsce: Adrian Pacuszka, autor wiersza: „Marszrutka” 

2. miejsce: Wojciech Niewiadomski, autor wiersza: „Europo!” 

3. miejsce: Emilia Wąsacz, autorka wiersza: „Oda do przyszłości” 

 

Zwycięskie prace zostały opublikowane w mediach społecznościowych 



Biura Parlamentu Europejskiego oraz na oficjalnej stronie internetowej 

Euroscoli. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do 

zapoznania się z ich pracami! 
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Wszelkie informacje zaw arte w  niniejszym biuletynie zostały w ybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

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

nie muszą odzw ierciedlać oficjalnego stanow iska Parlamentu Europejskiego. Biuletyn może zaw ierać odnośniki do stron 

internetow ych utw orzonych i prow adzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy w yrażone 

na tych stronach internetow ych. 
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