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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W związku z decyzją przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego z 6 marca 2020 

roku, rozpoczynająca się 9 marca sesja plenarna Parlamentu została przeniesiona do Brukseli. Posłowie 

będą debatować nad epidemią koronawirusa, trwającymi negocjacjami dotyczącymi wieloletniego 

budżetu Unii Europejskiej oraz sytuacją w zakresie praw kobiet i równości płci w UE i na całym świecie.  

   

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej 

Fransa Timmermansa poświęcona nowemu prawu klimatycznemu, które ma uczynić Europę neutralną 

pod względem emisji do 2050 roku. Ponadto w poniedziałek zostaną przedstawione sprawozdania 

roczne z funkcjonowania unii bankowej oraz polityki konkurencji. Posłowie będą również debatować nad 

kryteriami wyboru projektów, na kolejną listę priorytetów energetycznych finansowanych przez UE.  

   

We wtorek odbędzie się debata z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen 

oraz chorwackiej Prezydencji poświęcona epidemii koronawirusa i działaniom, jakie UE może podjąć w 

celu jej zwalczania. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek. Posłowie wysłuchają również 

przemówienia Nany Akufo-Addo, prezydenta Republiki Ghany. We wtorek, w związku z 

Międzynarodowym Dniem Kobiet, odbędzie się także dyskusja z udziałem przewodniczącej Komisji 

Europejskiej na temat sytuacji w zakresie praw kobiet i równości płci w UE i na całym świecie. 

Zaplanowano ponadto debaty poświęcone obecnej sytuacji w Gruzji i porozumieniom mińskim.  

   

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


Trzeciego dnia sesji odbędzie się debata z przewodniczącym Rady poświęcona nieudanemu 

posiedzeniu Rady Europejskiej ws. wieloletniego budżetu UE. Parlament Europejski przyjrzy się także 

sytuacji uchodźców na granicy grecko-tureckiej. Tego samego dnia odbędą się debaty na temat 

europejskiej strategii przemysłowej i skoordynowanej reakcji UE na niedobory leków. W środę posłowie 

będą również głosowali nad przyjęciem rezolucji dotyczącej wznowienia postępowania przeciwko 

premierowi Czech w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów. 

Parlament Europejski przeprowadzi także głosowania nad umowami międzynarodowymi z Czarnogórą i 

Serbią dotyczącymi możliwości działania agencji Frontex na terytorium tych państw. W środę po południu 

odbędzie się debata plenarna, z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, 

na temat planu działań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. 

   

Ostatniego dnia sesji posłowie będą debatować nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad 

demokracji i państwa prawa. 
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Dyskusja „Kobiety w zawodach prawniczych. Szanse i 

wyzwania” 
 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce zaprasza na dyskusję: „Kobiety w zawodach 

prawniczych. Szanse i wyzwania” oraz bezpłatny pokaz filmu „RBG”. 

Wydarzenie odbędzie się 6 marca o godzinie 18:30 w warszawskiej 

Kinotece. Wprowadzenie wygłosi posłanka Elżbieta Łukacijewska, 

członkini Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu 

Europejskiego.  

W dyskusji udział wezmą:  

• Joanna Parafianowicz, adwokatka, wydawca serwisu Pokój 

Adwokacki,  

• Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adwokatka, wicedziekan 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 

• Joanna Subko, prawniczka, specjalistka w Zespole ds. Równego 

Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dyskusję poprowadzi dziennikarka Karolina Głowacka. Po dyskusji 

zapraszamy na projekcję filmu „RBG”, poświęconego Ruth Bader 
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Ginsburg, wybitnej prawniczce i sędzi Sądu Najwyższego Stanów 

Zjednoczonych. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z HER 

Docs Film Festival.  
 
  

    

   

 

Konferencja „Nowa WPR: Innowacje i bezpieczeństwo 

żywności a rozwój europejskiego rolnictwa” 
 

13 marca w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbędzie się 

zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz 

serwis EURACTIV.pl konferencja „Nowa WPR: Innowacje i 

bezpieczeństwo żywności a rozwój europejskiego rolnictwa”. Do 

dyskusji zapraszamy polityków, przedstawicieli biznesu, akademii, 

think-tanków oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką 

europejskiego rolnictwa i przemian zachodzących na tym polu. Wśród 

panelistów: 

• Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, 

• Wanda Klepacka, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

• Zbigniew Fąfara, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska, 

• Dorota Niedziela, Sejm RP, Komisja Rolnictwa i Rozwoju i Rozwoju 

Wsi, 

• Prof. Ewa Rembiałkowska, Katedra Żywności Funkcjonalnej i 

Ekologicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

• Prof. Piotr Węgleński - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet 

Warszawski, 

Moderacja: Dr Iwona Nurzyńska, ekspertka ds. rolnictwa i Wspólnej 

Polityki Rolnej 
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Konferencja prasowa posła Janusza 
Lewandowskiego 
 

7 lutego w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się 

konferencja prasowa Janusza Lewandowskiego, posła do Parlamentu 

Europejskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej PE. W 

konferencji poświęconej wieloletniemu budżetowi UE na lata 2021-2027 

wzięło udział 15 dziennikarzy w tym 4 stacje telewizyjne. Poseł 

odpowiedział na pytania związane z kształtem budżetu UE po brexicie, 

http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/


stanowiskiem Parlamentu Europejskiego ws. wieloletniego budżetu UE 

oraz wpływem procedury artykułu 7 na wysokość polskiej koperty 

polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej. 
 

    

   

 

Spotkanie z uczniami szkół licealnych w Starachowicach 
 

17 lutego przedstawiciel warszawskiego Biura Parlamentu 

Europejskiego wziął udział w spotkaniu z uczniami szkół licealnych w 

Starachowicach. Uczestnicy dowiedzieli się jak obywatele mogą 

wpływać na unijne prawo oraz w jaki sposób instytucje unijne są 

poddawane demokratycznej kontroli. W spotkaniu wzięło udział 30 

uczniów. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu Unia 

Europejska od A do Z, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozprawy 

o Europie.  
 

    

   

 

Szkolenie wolontariuszy wspólnie.eu w Warszawie 
 

24 lutego w Warszawie odbyło się trzecie szkolenie społeczności 

wspólnie.eu z cyklu „Jak efektywnie działać w sieci?” zorganizowane 

przez warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego i Słupski Instytut 

ds. Młodzieży. Wolontariusze poznawali zasady tworzenia atrakcyjnych 

postów, stosowania multimediów oraz dopasowywania stylu 

komunikatów do różnych grup odbiorców. Uczestnicy szkolenia 

dowiedzieli się również, w jaki sposób wykorzystywać media 

społecznościowe do budowania w sieci swojej osobistej marki. W 

warsztatach wzięły udział 44 osoby: uczniowie, studenci, osoby aktywne 

zawodowo, a także emeryci. 
 
  

    

 Aktualności 
 

   

 

Europejska Nagroda Obywatelska 2020 
 

Do 20 kwietnia można zgłaszać kandydatury do Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej 2020! Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub 

organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za 

realizowane przez siebie projekty, a także mogą zgłosić innego 

obywatela, grupę, stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do 

Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Posłowie do Parlamentu 

Europejskiego są uprawnieni do corocznego przedkładania jednej 

kandydatury. Aby ubiegać się o nagrodę lub zgłosić czyjąś 

kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

  

http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
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Termin nadsyłania kandydatur: 20/04/2020 23:59 (czasu 

obowiązującego w Brukseli). 
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