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Zapowiedź sesji plenarnej  

11 listopada rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie zajmą się 

m.in. porozumieniem ws. wieloletniego budżetu UE oraz zasobów własnych, wynikami wyborów 

prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, walką z terroryzmem w UE oraz  programem działań Unii w 

dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027. 

  

Pierwszego dnia sesji odbędą się debaty plenarne na temat politycznego porozumienia ws. wieloletniego 

budżetu UE i zasobów własnych, wyników wyborów prezydenckich w USA oraz priorytetów budż etu Unii 

Europejskiej na rok 2021. Posłowie mają wezwać do zwiększenia finansowania programów 

skierowanych do grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia. Posłowie określą także 

stanowisko PE w sprawie finansowania Zielonego Ładu. W środę odbędzie się również debata 

poświęcona walce z terroryzmem oraz sposobom na zabezpieczenie wolności słowa i prawa do edukacji.  

 

W czwartek posłowie zajmą się wpływem pandemii koronawirusa na demokrację, prawa podstawowe i 

praworządność w UE. Odbędzie się również debata plenarna na temat programu działań Unii w 

dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”), a także debata z Komisją Europejską 

na temat potrzeby przejrzystości zakupu szczepionek na koronawirusa. Drugiego dnia sesji posłowie 

zagłosują nad wyborem pierwszego wiceprzewodniczącego lub pierwszej wiceprzewodniczącej 

http://www.europarl.europa.eu/
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Parlamentu Europejskiego, w miejsce Mairead McGuinness, nominowanej na komisarz UE ds. usług 

finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych. W czwartek posłowie z agłosują również 

nad porozumieniem z Chinami w sprawie wzajemnego zapewnienia oznaczeń geograficznych dla 200 

produktów, które będą chronione przed podrabianiem lub niewłaściwym wykorzystaniem nazwy.  

 

W piątek odbędą się głosowania oraz ogłoszenie wyników. 

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

Wydarzenia 

   

 

Inauguracja szóstej edycji programu Szkoła-
Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) w 
Polsce 

Blisko 80 nauczycielek i nauczycieli wzięło udział 2 i 3 października 

2020 w seminarium inaugurującym szóstą edycję programu Szkoła-

Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) w Polsce. Ze względu 

na sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się w przestrzeni 

wirtualnej. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z zasadami 

funkcjonowania projektu, skorzystać z warsztatów metodologicznych, a 

także zadać pytanie specjalnemu gościowi seminarium, którym był 

poseł do PE Włodzimierz CIMOSZEWICZ. 

 

Inicjatywa EPAS skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół 

średnich ogólnokształcących oraz zawodowych i ma na celu tworzenie 

sieci szkół współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami i 

posłankami do PE oraz biurami informacyjnymi. Program ten służy 

upowszechnianiu wiedzy o europejskiej demokracji parlamentarnej i 

europejskich wartościach obywatelskich. W bieżącym roku szkolnym 

uczestniczy w nim ponad 60 szkół z całego kraju.  
 

    

   

 

Europejski Dzień Języków 2020 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020 warszawskie 

Biuro PE w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne 

zorganizowało bezpłatne webinaria dla nauczycielek i nauczycieli.  

 

Podczas pierwszego webinarium: „Wielojęzyczna klasa: szansa i 

wyzwanie”, które odbyło się 5 października 2020, omówione zostały 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20201105STO90928/wkrotce-w-parlamencie-koronawirus-budzet-ue-praworzadnosc
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-9-2020-11-11-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
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metody pracy (także zdalnej) z grupą zróżnicowaną językowo i 

kulturowo, z naciskiem na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie 

stwarza różnorodność językowa w szkole. W wydarzeniu uczestniczyły  

44 osoby. 

 

13 października 2020 odbyło się kolejne webinarium zatytułowane: „TIKi  

i triki w warsztacie językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków 

obcych”. Webinarium skierowane do nauczycieli języków obcych 

poświęcone było nowym technologiom w nauczaniu języków obcych. W 

wydarzeniu wzięły udział 144 osoby, które mogły zapoznać się ze 

sposobami wykorzystania aplikacji, tabletów i tablic interaktywnych 

podczas lekcji w celu zwiększenia zaangażowania uczniów oraz 

poprawy skuteczności nauczania. 
 

    

   

 

Konferencja prasowa online posła Jarosława 
DUDY 

11 października odbył się briefing prasowy online posła do PE 

Jarosława DUDY - członka Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, 

Komisji Petycji a także współprzewodniczącego Zespołu ds. Zmian 

Demograficznych i Solidarności między Pokoleniami w Parlamencie  

Europejskim. Podczas briefingu, transmitowanego na żywo na stronie 

warszawskiego Biura PE w Polsce na Facebooku, poseł odpowiadał na 

pytania zgromadzonych dziennikarzy oraz internautów dotyczące m.in.:  

- solidarności międzypokoleniowej; 

- skutków ekonomicznych pandemii, szczególnie w kontekście osób 

starszych i chorych; 

- działań UE w zakresie włączania wszystkich grup społecznych i 

wiekowych w zieloną i cyfrową transformację.  

 

Pełne nagranie briefingu dostępne jest na naszej stronie na Facebooku.  
 

    

   

 

Sesja plenarna w biurach Parlamentu 
Europejskiego 

Trudna sytuacja epidemiczna wymusza zmiany w codzienności nas 

wszystkich, również w pracy Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji 

plenarnej (19-23 października 2020) po raz pierwszy w historii posłowie 

do Parlamentu Europejskiego mieli możliwość zdalnego przemawiania 

bezpośrednio z biur PE we wszystkich państwach członkowskich. 

Łącznie, spośród 399 wystąpień podczas ostatniej sesji plenarnej, 99 

razy posłowie przemawiali z biur kontaktowych PE.    
 

    

http://epfacebook.eu/quGM
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Briefing prasowy online posła Włodzimierza 
CIMOSZEWICZA 
 
28 października Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

zorganizowało briefing prasowy posła Włodzimierza CIMOSZEWICZA - 

członka nowopowstałej Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we 

Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym 

Dezinformacji (INGE). Poseł przedstawił okoliczności powołania nowej 

komisji, omówił powierzone jej cele i narzędzia, których będzie używać 

do wykonywania swojego mandatu, oraz opowiedział o bieżących 

pracach Komisji INGE. 

 

Pełne nagranie briefingu dostępne jest na naszej stronie na Facebooku.   
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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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