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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 7 czerwca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 

Posłowie zajmą się m.in. unijnym certyfikatem cyfrowym COVID, strategią bioróżnorodności UE 2030, 

reakcją UE na przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku oraz przepisami uzależniającymi 

wypłatę środków unijnych od poszanowania praworządności i wartości UE. 

Pierwszego dnia sesji posłowie będą debatować nad nową strategią bioróżnorodności UE 2030, a we 

wtorkowym głosowaniu mają wezwać do lepszej ochrony obszarów lądowych i morskich UE. W 

poniedziałek odbędzie się również debata na temat równouprawnienia płci w kształceniu i pracy 

zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).  

 

We wtorek posłowie mają ostatecznie zatwierdzić unijny certyfikat cyfrowy COVID, który ma ułatwić 

podróże wewnątrz UE w czasie pandemii i przyczynić się do ożywienia gospodarczego. Podczas 

wtorkowej debaty posłowie mają przypomnieć o potrzebie przystępnych cenowo i dostępnych testów. 

Podkreślą też, że państwa członkowskie nie powinny nakładać na posiadaczy certyfikatów dodatkowych 

ograniczeń w podróżowaniu - takich jak kwarantanna, samoizolacja czy testy - chyba że jest to 

uzasadnione względami zdrowia publicznego. Drugiego dnia sesji posłowie oraz szef unijnej polityki 

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


zagranicznej Josep Borrell omówią reakcję UE na zmuszenie przez Białoruś samolotu Ryanair do 

lądowania w Mińsku. Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek. Również we 

wtorek odbędzie się debata nad nowym Europejskim Funduszem Społecznym Plus, który pomoże 

zwalczać ubóstwo dzieci, wykluczenie społeczne i bezrobocie. Drugiego dnia sesji odbędzie się tak że 

debata w sprawie wartego ponad 79 mld euro instrumentu Globalny wymiar Europy na rzecz rozwoju,  

sąsiedztwa i współpracy międzynarodowej. 

W środę posłowie będą głosować nad tym, czy UE powinna zwrócić się do Światowej Organizacji Handlu 

(WTO) o zniesienie praw własności intelektualnej dla szczepionek przeciw COVID-19. Trzeciego dnia 

sesji, podczas ceremonii w sali plenarnej, przewodniczący PE David Sassoli ogłosi laureata Europejskiej 

Nagrody Filmowej Publiczności LUX za rok 2021. W środę odbędzie się także debata, podczas której 

posłowie poruszą kwestię pogarszającej się sytuacji w zakresie praworządności w kilku państwach 

członkowskich i podkreślą pilną potrzebę zajęcia się tymi problemami na poziomie UE. Posłowie zwrócą 

się do Rady i Komisji o szczegóły dotyczące planów zastosowania nowych zasad w celu ochrony budżetu 

UE w sytuacji naruszeń praworządności. 

Ostatniego dnia sesji posłowie będą debatować i głosować nad rezolucją w sprawie stopniowego 

zakończenia stosowania klatek w hodowli zwierząt w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską 

„Zakończyć erę klatek”. Posłowie omówią również kwestię zapewniania równych szans na rynku pracy 

dla osób z autyzmem. W czwartek odbędą się także debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa na świecie.  

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

 Zaproszenia    

    

 

Protesty w obiektywie białoruskich 
artystów 

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. Wystawa 

została zorganizowana przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce i jest częścią kampanii promującej 

Nagrodę im. Sacharowa, patronat medialny nad wystawą 

objęła Telewizja Biełsat. 
 

   

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/coming-up-in-plenary-digital-covid-certificate-the-lux-award-biodiversity-and-more_N01-AFPS-210604-CMUP_ev
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-9-2021-06-07-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/5674286/bia%C5%82oru%C5%9B-marsz-wolno%C5%9Bcibelarus-the-walk-to-freedom


 

„Należyta staranność i odpowiedzialność 
przedsiębiorstw” - seminarium online 

30 czerwca 2021 wspólnie z Polskim Instytutem Praw 

Człowieka i Biznesu zapraszamy na webinarium poświęcone 

należytej staranności w obszarze praw człowieka i wpływu na 

środowisko naturalne oraz powiązanej z nią odpowiedzialnośc i 

przedsiębiorstw za ewentualne naruszenia. Regulacje 

planowane w tym obszarze na poziomie europejskim mogą 

stanowić zarówno szansę jak i wyzwanie, czy wręcz ryzyko dla 

polskich firm i ich konkurencyjności. Webinar będzie 

transmitowany na żywo na profilu Facebook „Parlamentu 

Europejski - Biuro w Polsce” oraz na profilu „Polski Instytut 

Praw Człowieka i Biznesu”. Więcej informacji o wydarzeniu 

dostępnych jest na naszej stronie internetowej.  
 

    

   

 

Gry miejskie „Kierunek Europa” 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Biura Parlamentu 

Europejskiego w Polsce serdecznie zapraszają na 

przygodową grę miejską „Kierunek Europa”. Gry odbędą się 12 

czerwca br. w godz. 10.30 – 15.00 w Warszawie, Wrocławiu,  

Krakowa i Gdańsku. Europa to nasze wspólne dziedzictwo, ale 

i nasza wspólna przyszłość, dlatego w grze spotkamy 

przybyszów z przyszłości naszego kontynentu. Pokażą nam 

oni, że pozytywne zakończenie naszych problemów jest na 

horyzoncie, ale tylko dzięki współpracy i skupieniu na 

odpowiednich priorytetach uda nam się je osiągnąć. Udział w 

grze jest bezpłatny. Każda drużyna składa się z 2-4 osób. Na 

najlepszych czekają nagrody – smartwatche, radia 

internetowe, aparaty instax. Więcej informacji o warunkach 

udziału i sposobie zgłoszeń dostępnych jest na naszej stronie 

internetowej. 
 

   
 

   

 Wydarzenia    

   

 

Konferencja prasowa z udziałem 3 
premierów nt. Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy 

W związku z obchodami Dnia Europy 7 maja 2021 odbył się 

zorganizowany przez warszawskie Biuro PE w Polsce briefing 

https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2021/nowe-regulacje-ue-dot-nale-ytej-staranno-ci.html
https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2021/-kierunek-europa-.html
https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2021/-kierunek-europa-.html


prasowy online z udziałem trzech polskich premierów i posłów 

do Parlamentu Europejskiego, którzy negocjowali Traktat  

Ateński i Traktat Lizboński. Posłowie odpowiadali na pytania 

związane ze zbliżającą się Konferencją w sprawie przyszłości 

Europy. Zgromadzeni dziennikarze pytali m.in. o kwestię 

wymiaru sprawiedliwości w Polsce, rolę instytucji UE  

w organizacji Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a także 

Fundusz Odbudowy. Zapis transmisji dostępny jest na stronie 

Biura Parlamentu Europejskiego na Facebooku. 
 

    

   

 

Grafika 3D na Bulwarach nad Wisłą 
 

9 maja 2021 w ramach obchodów Dnia Europy na Bulwarach 

Wiślanych w Warszawie powstała specjalna grafika 3D 

poświęcona Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Celem akcji było 

zwrócenie uwagi na problem zmiany klimatu oraz potrzebę 

ochrony środowiska. Spacerowicze zgromadzeni na bulwarach 

w niedzielne popołudnie mieli okazję obserwować na żywo 

proces powstawania grafiki oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie  

z gotowym obrazem. Zdjęcie grafiki można obejrzeć na stronie 

Biura Parlamentu Europejskiego na Facebooku.  
 

    

   

 

Konferencja prasowa prof. Danuty HÜBNER 
i Radosława SIKORSKIEGO  

We wtorek 11 maja, w związku z inauguracją Konferencji  

w sprawie przyszłości Europy, odbyła się konferencja prasowa 

online z udziałem posłów do PE prof. Danuty Hübner,  

koordynatorki komisji AFCO uczestniczącej w pracach 

przygotowawczych konferencji, oraz Radosława Sikorskiego, 

przewodniczącego Delegacji UE-USA. Podczas spotkania 

posłowie odpowiadali na pytania dotyczące celów i zakresu 

tematycznego konferencji. Wyjaśnili również uczestnikom, jak 

wziąć udział w konferencji i dlaczego jest to ważne. Zapis  

konferencji dostępny jest na stronie Biura Parlamentu 

Europejskiego na Facebooku. 
 

    

   

 

Ruszyła nowa edycja sieci Europe Direct 
 

19 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online nowej edycji sieci 

24 punktów Europe Direct zorganizowane przez 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W imieniu 

https://www.facebook.com/epwarszawa/videos/298179541782981
https://www.facebook.com/epwarszawa/videos/298179541782981
https://www.facebook.com/405326618416/photos/pb.100064793198168.-2207520000../10159536814778417/?type=3
https://www.facebook.com/405326618416/photos/pb.100064793198168.-2207520000../10159536814778417/?type=3
http://epfacebook.eu/qyVU
http://epfacebook.eu/qyVU


Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce (BPE) 

zgromadzonych powitał Dyrektor Jacek Safuta, który podkreśli 

rolę 24 punktów w propagowaniu wiedzy o PE i UE, w tym 

Konferencji o Przyszłości Europy, w regionach i lokalnych 

społecznościach. W czasie wydarzenia Kinga Schlesinger  

z BPE zapoznała zgromadzonych z działaniami 

komunikacyjnymi biura, w tym z projektem wspolnie.eu, zaś 

Tadeusz Bellaby z BPE przeprowadził quiz wiedzy  

o Parlamencie Europejskim. 
 

    

   

 

Konferencja prasowa prof. Zdzisława 
KRASNODĘBSKIEGO i Kosmy 
ZŁOTOWSKIEGO 

 

21 maja 2021 roku, związku z inauguracją Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

zorganizowało konferencję prasową z udziałem posłów do PE 

prof. Zdzisława Krasnodębskiego i Kosmy Złotowskiego.  

Posłowie odpowiadali na pytania dotyczące celów  

i potencjalnych wyników Konferencji oraz jej znaczenia dla 

obywateli Unii Europejskiej. W wydarzeniu wzięli udział 

dziennikarze oraz internauci śledzący konferencję na stronie 

Biura Parlamentu Europejskiego na Facebooku. Pełny zapis 

spotkania dostępny jest w tym miejscu.  
 

    

   

 

Gra miejska wspólnie.eu „Przyszłość Jest 
Twoja” 

 

22 maja 2021 w Warszawie Biuro Parlamentu Europejskiego  

w Polsce wraz z Polska Fundacją im. Roberta Schumana 

przeprowadziło grę miejską dla młodych ze wspolnie.eu kończącą 

projekt „Debata o Przyszłości Europy”. W czasie gry drużyny 

rywalizowały o kontrakt z Parlamentem Europejskim poprzez 

wcielenie się w rolę agencji interaktywnych. Zadania, z którymi 

mierzyli się wolontariuszki i wolontariusze wspólnie.eu, polegały 

m.in. na udzieleniu wywiadu lokalnej telewizji, stworzeniu haseł do 

kampanii społecznej, przekonaniu influencera do udziału  

w promocji wartości europejskich czy nagraniu spotów 

informacyjnych. Liczył się czas, liczba wykonanych zadań  

i kreatywność. Owoce pracy każdej grupy trafiały na konta 

stworzone specjalnie na cele gry. Mimo deszczu w grze 

uczestniczyło 34 młodych ze wspólnie.eu, którzy uśmiechnięci 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=142693637790546&ref=watch_permalink


stanęli na mecie i otrzymali w nagrodę zestawy gadżetów 

Parlamentu Europejskiego. 
 

    

   
 

Wielojęzyczność i praca tłumaczek: spotkanie 
online z uczniami EPAS 

Podczas drugiego już webinarium online z tej serii uczniowie  

z sześciu kolejnych szkół EPAS mieli okazję dowiedzieć się m.in., 

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.  

Gospodarzami wydarzenia były Iwona Komór, Anna Sznurawa  

i Aleksandra Torres z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń 

Pisemnych PE oraz Piotr Wolski z Działu Wizyt i Seminariów PE.  
 

   
 

   

 Konkursy    

    
 

Konkurs artystyczny „Europejski Zielony Ład  
w Polsce” 
 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza do udziału  

w konkursie artystycznym na temat „Europejski Zielony Ład  

w Polsce”. Konkurs jest skierowany do uczniów i uczennic szkół 

ponadpodstawowych oraz studentów i studentek w wieku 16-26 lat, 

którzy zarejestrowali się lub zarejestrują się na platformie 

Parlamentu Europejskiego wspolnie.eu. Prace konkursowe mogą 

być wykonane w dowolnej technice (grafiki komputerowej, rysunku, 

malarstwa, kolażu, fotografii i innej) i powinny nawiązywać do unijnej 

strategii „Europejski Zielony Ład” i jej realizacji w Polsce. Do 

wygrania tablety i zestawy gadżetów PE! Zgłoszenia i pytania 

prosimy przesyłać na e-mail: konkurs.zielonylad@gmail.com do 15 

czerwca 2021. Więcej informacji dostępnych na naszej stronie 

internetowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/strona_glowna_1/konkurs-zielont-ad.html
https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/strona_glowna_1/konkurs-zielont-ad.html
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