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Zapowiedź sesji plenarnej 

W poniedziałek 22 listopada rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 

Posłowie zajmą się m.in. reformą Wspólnej Polityki Rolnej, budżetem UE na 2022 rok, kryzysem na 

granicy polsko-białoruskiej oraz propozycjami ułatwienia legalnej migracji do UE. 

 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata na temat planu wprowadzenia europejskiej karty 

ubezpieczenia społecznego, która zmniejszy obciążenia administracyjne dla mobilnych pracowników. 

Posłowie wezwą Komisję do przyspieszenia działań, tak aby pracownicy UE mogli jak najszybciej 

skorzystać z rozwiązań cyfrowych. W poniedziałek odbędzie się także debata nad projektem 

sprawozdania w sprawie zależności UE od kluczowych zasobów potrzebnych do transformacji cyfrowej 

i ekologicznej. Posłowie omówią również sprawozdanie posła Tomasza FRANKOWSKIEGO w sprawie 

oceny i przyszłości polityki UE w dziedzinie sportu. Pierwszego dnia sesji Parlament przedstawi także 

propozycje dotyczące rozwiązania problemu niedoboru leków, poprawy dostępu pacjentów do leczenia 

oraz zwiększenia przejrzystości cen. Główne zalecenia zawarte w projekcie sprawozdania obejmują 

zajęcie się pierwotnymi przyczynami niedoborów leków, zapewnienie pacjentom dostępu do 

bezpiecznych, przystępnych cenowo i skutecznych terapii farmaceutycznych, zwiększenie przejrzystości 

cen i publicznego finansowania badań i rozwoju oraz wzmocnienie niezależności UE w zakresie 

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


produkcji i dostaw. 

 

We wtorek Parlament zagłosuje nad propozycjami reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dzięki której 

ma ona stać się bardziej sprawiedliwa, zrównoważona oraz odporna na kryzysy. Nowa WPR obejmuje 

dostosowane do potrzeb środki pomagające rolnikom w radzeniu sobie z kryzysami, większe wsparcie 

dla małych gospodarstw i młodych rolników oraz wyższe sankcje dla tych, którzy wielokrotnie naruszają 

przepisy. Drugiego dnia sesji liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wygłosi przemówienie 

w sali plenarnej Parlamentu europejskiego w Strasburgu. We wtorek po południu odbędzie się również 

osobna debata z udziałem Rady i Komisji, na temat bezpieczeństwa i humanitarnych konsekwencji 

sytuacji na Białorusi i na jej granicy z UE. Posłowie ocenią także wyniki posiedzenia Rady Europejskiej 

21-22 października podczas debaty z udziałem przewodniczącego Charlesa Michela. 

 

Trzeciego dnia sesji odbędzie się debata z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von 

der Leyen na temat wyniku negocjacji nad paktem klimatycznym przyjętym na Konferencji ONZ w 

sprawie Zmian Klimatu COP26 w Glasgow. Przed rozpoczęciem Konferencji, Parlament wezwał do 

zwiększenia globalnych ambicji w celu osiągnięcia istotnego wyniku na COP26. Po dwóch tygodniach 

negocjacji, pakt klimatyczny z Glasgow został przyjęty w sobotę 13 listopada. W środę posłowie mają 

zwrócić się do Komisji o nowe instrumenty ułatwiające legalną migrację do UE, w odpowiedzi na 

wyzwania demograficzne i potrzeby rynku pracy. Trzeciego dnia sesji posłowie zagłosują również nad 

budżetem UE na rok 2022. Wśród priorytetów przyszłorocznego budżetu UE znajdą się młodzi ludzie, 

zdrowie oraz działania na rzecz klimatu. Parlament ma zatwierdzić zwiększenie finansowania programów 

takich jak Horyzont Europa i Erasmus+ o 479,1 mln euro, w dodatku do projektu budżetu 

przedstawionego przez Komisję Europejską. 

  

W czwartek odbędzie się debata na temat Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet 

oraz aktualnej sytuacji w zakresie ratyfikacji konwencji stambulskiej. Ostatniego dnia sesji posłowie 

omówią również przypadki łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa na świecie. 

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
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Transmisja obrad na żywo 
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Debata  „Współcześni Don Kichoci. O co walczą 
sygnaliści?” 

1 grudnia 2021 r. odbędzie się organizowana przez Biuro PE w 

Warszawie debata „Współcześni Don Kichoci. O co walczą sygnaliści?” 

poświęcona dyrektywie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony 

sygnalistów. W 2019 r. legislatorzy europejscy uchwalili dyrektywę 

chroniąca sygnalistów. Od 17 grudnia 2021 r. osoby takie powinny 

zostać objęte ochroną w krajach Unii Europejskiej. Jak zmieni się 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20211111STO17181/wkrotce-w-pe-polityka-rolna-budzet-ue-2022-strategia-farmaceutyczna
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sytuacja osób zgłaszających naruszenia prawa bądź nieetyczne 

zachowania? Czy każdy może liczyć na ochronę? Wprowadzenie do 

debaty wygłosi Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W dyskusji panelowej wezmą udział: 

 

•    Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego 

•    Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, profesor UW 

•    Joanna Koczaj-Dyrda, sygnalistka, aktywistka 

•    Marcin Waszak, ekspert ForumIdei Fundacji im. Stefana Batorego 

•    Maciej Wnuk, ekspert i trener antykorupcyjny 

 

Debatę poprowadzi Karolina Głowacka, dziennikarka radiowa. 

Współorganizatorami debaty są Zakład Praw Człowieka UW oraz 

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego. Zapraszamy 

do śledzenia debaty na żywo na stronie Biura Parlamentu 

Europejskiego w Polsce na Facebooku.  
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Europejski Dzień Języków 2021 - webinaria dla 
nauczycielek i nauczycieli  

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2021 warszawskie 

Biuro PE w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne 

zorganizowało bezpłatne webinaria dla nauczycielek i nauczycieli 

języków obcych. Spotkania zatytułowane „TIKi i triki w warsztacie 

językowca” odbyły się 7 października. Jedno z nich skierowane było do 

nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, drugie do 

nauczycieli szkół podstawowych i średnich.  W wydarzeniach wzięło 

udział łącznie 101 osób, które mogły zapoznać się ze sposobami 

wykorzystania aplikacji, tabletów i tablic interaktywnych podczas lekcji 

w celu zwiększenia zaangażowania uczniów oraz poprawy skuteczności 

nauczania. 
 

    

   
 

 

Kampania informacyjna „30 sekund o Unii" 
 

W październiku rozpoczęła się kampania informacyjna „30 sekund o 

Unii" organizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we 

współpracy ze stacją TVN. Kampania przedstawia wpływ działań UE na 

życie codzienne Europejczyków w obszarze zdrowia, zatrudnienia, 

gospodarki i środowiska. Animowane spoty były emitowane na antenie 

stacji TVN w każdy weekend października. W listopadzie emisja spotów 

https://www.facebook.com/epwarszawa
https://www.facebook.com/epwarszawa
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/web
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/web


zaplanowana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00, do 25 

listopada 2021. Wszystkie spoty można również obejrzeć na kanale 

Biura PE w Polsce w serwisie YouTube.  
 

    

   
 

 

Ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody 
Obywatelskiej 2021 w Rzeszowie 
 

Ceremonia wręczenia medalu tegorocznemu polskiemu laureatowi 

Nagrody, którym został projekt „Obrona godności i niezawisłości 

sędziów walczących o niezależność sądów w Polsce”, miała miejsce 22 

października w Rzeszowie. Projekt, realizowany przez stowarzyszenie 

Komitet Obrony Demokracji, nominowała poseł do PE Elżbieta 

ŁUKACIJEWSKA. Po laudacji wygłoszonej przez poseł rozpoczęła się 

debata pt. „Rola niezależnego i niezwisłego sądownictwa w 

demokratycznym państwie”. Ceremonię zwieńczył koncert kwartetu 

smyczkowego. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 80 osób. 
 

    

   
 

 

Narodowy Hackathon Obywatelski 
„EuroChangeMakers” 
 
W ramach inicjatywy wspolnie.eu, 25 października 2021 w Lublinie 

odbył się Narodowy Hackathon Obywatelski zorganizowany przez 

Fundację Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin. Obok Biura 

Parlamentu Europejskiego partnerami wydarzenia byli Instytut Nauk o 

Polityce i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Edukacji i Badań 

Międzynarodowych. W warsztatach z cyklu EuroChangeMakers 

uczestniczyło 36 młodych ludzi pragnących współkształtować 

przyszłość Europy. Uczestnicy zidentyfikowali problemy i przygotowali 

rekomendacje z zakresu cyfryzacji, ochrony środowiska, sportu, 

edukacji czy zdrowia publicznego. Pojawiło się wiele ciekawych 

pomysłów na innowacje społeczne. Pełna relacja z wydarzenia 

dostępna jest na naszej stronie internetowej.  
 

    

   
 

 

Oficjalna wizyta wiceprzewodniczącej Parlamentu 
Europejskiego Roberty METSOLI w Polsce  

28 października 2021 wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego 

Roberta METSOLA spotkała się w Biurze Parlamentu Europejskiego w 

Warszawie z przedstawicielami polskiego środowiska prawniczego oraz 

młodzieżą. Spotkanie odbyło się w ramach oficjalnej wizyty 

wiceprzewodniczącej METSOLI w Polsce.  

http://epyoutube.eu/q4hB
http://epyoutube.eu/q4hB
http://tgther.eu/q4kC
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Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie zostały wybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

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