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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 8 lutego rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie 

zajmą się m.in. stanem unijnej strategii szczepień, problematyką demokratycznej kontroli nad mediami 

społecznościowymi, prawem aborcyjnym w Polsce oraz prześladowaniami opozycji w Rosji.  

 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna na temat nowego planu działań dotyczącego 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Posłowie omówią również kwestię ochrony ofiar handlu ludźmi oraz 

rewizji dyrektywy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi z 2011 roku. Pierwszego dnia sesji posłowie 

zagłosują także nad sprawozdaniem posłanki Magdaleny ADAMOWICZ w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. kontroli nabywania i posiadania broni.  

 

Wtorkowe debaty dotyczyć będą m.in. spraw zagranicznych, w tym prześladowania demokratycznej 

opozycji w Rosji. Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell 

omówi z posłami sytuację polityczną w Rosji, w tym sprawę Aleksieja Nawalnego i ogólnokrajowe 

protesty. Drugiego dnia sesji odbędzie się również debata oraz głosowanie nad Instrumentem na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności, stworzonym do pomocy państwom UE w walce ze sk utkami 

pandemii COVID-19. We wtorek odbędzie się także debata na temat faktycznego zakazu aborcji w 

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


Polsce, podczas której posłowie prawdopodobnie potępią ograniczanie praw aborcyjnych w Polsce po 

wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  

 

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

der Leyen na temat unijnej strategii szczepień na koronawirusa, podczas której posłowie mają 

potwierdzić poparcie dla jednolitego podejścia UE do szczepionek przeciw COVID-19. Trzeciego dnia 

sesji odbędzie się również debata na temat wyzwań wynikających z cyfryzacji polityki, takich jak 

konieczność obrony demokracji przed dezinformacją, próbami zdestabilizowania procesów 

demokratycznych i podżeganiem do przemocy w dyskursie politycznym, przy jednoczesnym 

poszanowaniu wolności słowa i nieblokowaniu innowacji technologicznych. Omówiony zostanie także 

pakiet na rzecz naprawy rynków kapitałowych, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19 oraz stan 

prac nad układem stowarzyszeniowym UE z Ukrainą. 

 

Podczas czwartkowej debaty plenarnej posłowie wyrażą swoje obawy wobec bezpieczeństwa elektrowni 

jądrowej w Ostrowcu na Białorusi i wymienią liczne zastrzeżenia dotyczące jej pośpiesznego 

uruchomienia. Posłowie skrytykują brak przejrzystości ze strony władz białoruskich w kwestii częstych, 

awaryjnych wyłączeń reaktora i awarii sprzętu. Odbędą się również debaty nad przypadkami łamania 

praw człowieka, zasad demokracji oraz państwa prawa.  

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
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Wirtualne warsztaty dla Młodszych Ambasadorów 
programu EPAS 

Blisko 60 uczniów i uczennic ze szkół uczestniczących w programie 

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) wzięło udział w 

warsztatach regionalnych zorganizowanych 25, 26 i 27 stycznia 2021 

przez warszawskie biuro PE. Nasi trenerzy podpowiadali, jak w 

kreatywny i ciekawy sposób realizować szkolne wydarzenia poświęcone 

tematyce europejskiej oraz informowali o projektach PE dla młodzieży. 

Młodsi Ambasadorowie EPAS mieli ponadto okazję nawiązać kontakty 

z rówieśnikami z innych szkół współpracujących z BPE.  
 

    

   

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210128STO96609/wkrotce-na-sesji-plenarnej-szczepionki-na-covid-19-odbudowa-rosja
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-9-2021-02-08-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


 

Warsztaty dla wspolnie.eu o zrównoważonej 
mobilności miejskiej 

28 stycznia 2021 odbyły się warsztaty online nt. zrównoważonej 

mobilności miejskiej w cyklu „Europejski Zielony Ład – seria działań 

skierowanych do społeczności wspolnie.eu”. Uczestnicy zapoznali się z 

projektem PE wspolnie.eu. Wysłuchali wykładu dra Wojciecha 

Przybylskiego z Instytutu na rzecz Ekorozwoju nt. europejskiej strategii 

na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Ekspert przedstawił 

ambitne cele, jakie postawiła sobie UE w zakresie transportu 

drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego do roku 2030, 2035 

i 2050. Uczestnicy rozmawiali o wpływie wspomnianej strategii na 

kształt podróży w 2050 r. w najbliższej okolicy/na ostatniej mili, w 

obrębie miasta, regionu, kraju i UE. W wyniku dyskusji stworzyli mapy 

myśli. Warsztaty zakończyły się quizem o PE i Europejskim Zielonym 

Ładzie. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób. 
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Dołącz do społeczności wspolnie.eu! Wyraź swoją 
opinię o Europie 

Dołącz do społeczności Parlamentu Europejskiego i zarejestruj się na 

platformie wspolnie.eu. Na stronie dostępne są m.in. informacje o 

wydarzeniach organizowanych dla naszych wolontariuszy i 

wolontariuszek w całej Unii Europejskiej. Wspólnie.eu to 

ogólnoeuropejska społeczność Parlamentu Europejskiego, która 

wspiera aktywny udział obywateli UE w demokracji. Już dziś dołącz do 

społeczności i zarejestruj się na wspolnie.eu, bo razem możemy 

kształtować Europę! 
 

    

   

 

Rejestracja zgłoszeń do konkursu o Europejską 
Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 
wydłużona do 22 lutego! 

Do 22 lutego 2021 można zgłaszać się do konkursu o Europejską 

Nagrodę im. Karola Wielkiego. W konkursie biorą udział projekty o 

charakterze europejskim przygotowane przez osoby w wieku 16-30 lat. 

Mogą to być różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, 

wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe. Główna nagroda 

wynosi 7500 euro. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy. 
 

    

https://wspolnie.eu/pl
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/2021.html
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