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Zapowiedź sesji plenarnej  
  

W poniedziałek 15 kwietnia w Strasburgu rozpocznie się ostatnia sesja plenarna bieżącej kadencji 

Parlamentu Europejskiego. Posłowie poruszą podczas niej m.in. kwestie ochrony sygnalistów, 

bezpieczeństwa na drogach i nowych form zatrudnienia.  

  

Poniedziałkowe obrady rozpoczną się debatą na temat projektu nowych przepisów UE, które zapewnią 

lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, 

dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań (głosowanie we wtorek). Następnie posłowie podejmą 

m.in. temat reformy systemu bankowego, funduszów zbiorowego inwestowania oraz propagowania 

uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa. 

  

We wtorek posłowie będą debatować nad większymi prawami dla pracowników oraz nowelizacją 

unijnych przepisów o ochronie konsumentów. W głosowaniu mają zatwierdzić minimalne prawa dla 

pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platform takich jak 

Uber czy Deliveroo.  

  

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


Posłowie omówią także zmiany w przepisach o ochronie konsumentów dotyczące wprowadzających 

w błąd internetowych rankingów produktów oraz podwójnej jakości produktów. Internetowe platformy 

handlowe i porównywarki (np. Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) będą na ich podstawie musiały 

ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania przez nie ofert proponowanych 

klientom, którzy poszukują usług i produktów (głosowanie w środę).  Pod głosowanie we wtorek 

zostaną projekt przepisów dotyczących wykorzystania technologii ratunkowych w nowych 

pojazdach, którego sprawozdawczynią jest Róża Thun (EPL),oraz projekt rozporządzenia w sprawie 

europejskiej statystyki gospodarczej (sprawozdawca Janusz Lewandowski, EPL). 

W środę rano posłowie będą debatować o przyszłości integracji europejskiej z łotewskim premierem 

Krišjānisem Kariņšem. Następnie omówią kwestię wzmocnienia Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. 

  

W czwartkowym głosowaniu eurodeputowani mają zatwierdzić tymczasowe i częściowe porozumienie 

z ministrami UE w sprawie nowego programu UE "InvestEU", którego celem jest wygenerowanie 

prawie 700 mld EUR na inwestycje i dostęp do finansowania w latach 2021-2027 (debata w środę). 

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

 

 
 

 
 

Zaproszenia 
 

   

 

„Bieg dla Europy” i piknik rodzinny - 28 kwietnia, 
Łódź 
 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Przedstawicielstwo 

Komisji Europejskiej w Polsce organizują 28 kwietnia w Łodzi „Bieg 

dla Europy” oraz piknik rodzinny. Oba wydarzenia mają na celu 

zachęcenie do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r. oraz promocję 

kampanii „Tym Razem Głosuję”. 
  
Biegacze będą mieli do pokonania dystans 5,5 km w malowniczym 

lesie Łagiewnickim w łódzkim Arturówku. Po biegu obędzie się 

piknik rodzinny, w trakcie którego przewidziane są liczne atrakcje dla 

dzieci promujące aktywność sportową. Uczestnicy będą mieli 

możliwość zarejestrowania się na platformie Tym Razem Głosuję, a 

także otrzymania materiałów wyborczych w specjalnie przygotowanych 

stoiskach. Piknik uświetni gwiazda muzyki hip-hop - Mezo. 
  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-strasbourg-from-strengthening-eu-borders-to-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190412-CMUP_ev
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2019-04-2&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


Gościem specjalnym naszego wydarzenia będzie Artur Partyka - 

dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich oraz trzykrotny medalista 

mistrzostw świata w skoku wzwyż. 
 
Więcej informacji 

 

    

   

 

Obchody Dnia Europy 
 
W tym roku, obchodząc Dzień Europy, 9 maja powitamy gości na 

dniu otwartym przed Biurem PE w Warszawie. Uroczystości 

będziemy kontynuować w Miasteczku Schumana na Krakowskim 

Przedmieściu, gdzie na odwiedzających nasz namiot czekać będą 

liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 18 maja, w czasie 

warszawskiej Nocy Muzeów, będziemy obecni przed Centrum Nauki 

Kopernik. W tym roku motywem przewodnim obchodów jest kampania 

„Tym razem głosuję” zachęcająca do wzięcia udziału w wyborach 

EE2019. Więcej informacji wkrótce! 
  
  

 

    

 
 

Zapowiedzi 
 

   

 

Seminarium dla studentów dziennikarstwa w 
Strasburgu  
 

17 kwietnia podczas sesji plenarnej w Strasburgu dziennikarze 

mediów akademickich i studenci dziennikarstwa z całej Polski będą 

uczestniczyć w seminarium na temat Parlamentu Europejskiego i 

wyborów europejskich. Studenci poznają kulisy pracy serwisu 

prasowego i audiowizualnego PE, dowiedzą się, skąd czerpać 

informacje na temat działań Parlamentu i będą mieli okazję 

przygotować własne materiały prasowe. Seminarium jest kolejnym z 

serii wydarzeń przeznaczonych dla młodych dziennikarzy 

organizowanych przez Biuro PE w Polsce. 
 

    

   

 

Podsumowanie projektu „Masz głos... decyduj... 
nie rezygnuj...” 
 
25 kwietnia odbędzie się spotkanie z nauczycielami i uczniami 

warszawskich szkół w ramach projektu "Masz głos... decyduj... nie 

rezygnuj...".Spotkanie to jest ostatnim z serii 6 spotkań i posłuży 

omówieniu rezultatów akcji zachęcających do udziału w wyborach, 

przeprowadzonych przez uczniów w swoich szkołach.  

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/elections-press-kit
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/elections-press-kit
https://www.facebook.com/Bieg.dla.Europy
https://www.facebook.com/Bieg.dla.Europy


 
  

    

 
 

Wydarzenia 
 

   

 

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych w 
Słupsku 

W dniach 27-29 marca przedstawicielki zespołu prasowego BPE 

przeprowadziły warsztaty dla licealistów uczestniczących w 

Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych w Słupsku, 

organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we 

współpracy z Biurem PE w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, 

Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europe Direct w Polsce 

oraz siecią Team Europe. Uczniowie poznali sposoby kontaktu z prasą 

i lokalnymi mediami, a także rolę i kompetencje Parlamentu 

Europejskiego. 
 

    

   

 

Warsztaty dla dziennikarzy internetowych portali 
informacyjnych 

4 kwietnia w siedzibie Biura PE w Warszawie odbyły się warsztaty dla 

dziennikarzy internetowych portali informacyjnych. Podczas 

szkolenia 17 dziennikarzy dowiedziało się, jak korzystać z serwisu 

prasowego i zasobów audiowizualnych Parlamentu Europejskiego, 

jaka jest oferta PE dla mediów przed wyborami europejskimi 26 maja, 

a także gdzie szukać informacji o wyborach do PE, o projektach i 

procedurach legislacyjnych oraz o działalności posłów. Warsztaty 

obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której 

uczestnicy nauczyli się m.in. jak dodawać materiały audiowizualne 

Parlamentu Europejskiego do swoich relacji. W trakcie seminarium 

zaprezentowano ponadto działania PE zachęcające obywateli do 

udziału w wyborach 26 maja. 

Wybory europejskie dla dziennikarzy 

 

    

   

 

Finał XVI Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy 
o Unii Europejskiej w Płocku 
  
4 kwietnia 2019 r. odbył się w III Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku finał XVI 

Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod 

hasłem „Młodzi przyszłością Europy”. Konkurs od VII edycji jest 

objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. 

Podczas gali wręczania nagród, przedstawicielka BPE wygłosiła 

http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/elections-press-kit


prelekcję na temat Parlamentu Europejskiego i jego wpływu na życie 

codzienne obywateli, a także zapoznała wszystkich uczestników z 

kampanią „Tym Razem Głosuję”. 
 

    

   

 

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim 
  
Studenci Europeistyki 9 kwietnia weszli w role europosłów 

reprezentujących wszystkie grupy polityczne w Parlamencie 

Europejskim, a sala zajęć zamieniła się w sesję plenarną PE w 

Strasburgu. Tematem obrad była przyszłość Unii Energetycznej. 

Każdy student losował grupę polityczną, której był członkiem. Studenci 

debatowali między sobą, zawiązywali koalicje, zgłaszali poprawki do 

tekstu rozporządzenia. Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego 

została zorganizowana na podstawie materiałów dostarczonych przez 

stowarzyszenie BETA Polska.  
 

    

   

 

Spotkanie informacyjne: Udział osób z 
niepełnosprawnościami w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 
 

10 kwietnia Biuro PE w Polsce wraz z Polskim Forum Osób z 

Niepełnosprawnościami zorganizowało sesję informacyjną na temat 

udziału osób z niepełnosprawnościami w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Dyrektor Biura PE w Polsce zwrócił 

uwagę na wpływ PE na życie codzienne obywateli UE i przedstawił 

kampanię „Tym razem głosuję”. W panelu zasiedli Krzysztof Pater, 

który zaprezentował raport Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego pt. "Rzeczywiste prawa osób z niepełnosprawnościami w 

wyborach do PE", Wojciech Dąbrówka, rzecznik Krajowego Biura 

Wyborczego, który omówił zawarte w polskim prawie ułatwienia dla 

głosujących osób z niepełnosprawnościami, a także Jarosław 

Zbieranek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który przedstawił 

raport w sprawie przystosowania lokali wyborczych w Polsce. 

Dyskusję moderowała Anna Drabarz z Polskiego Forum Osób z 

Niepełnosprawnościami. 
 
Nagranie 

 

    

   

https://www.youtube.com/watch?v=NVn86Unbt7w


 

Spotkanie o wyborach europejskich w Lublinie 
  
11 kwietnia na zaproszenie Forum Młodych Dyplomatów, 

przedstawiciele BPE udali się do Lublina, gdzie na Uniwersytecie Marii 

Curie Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubleskim 

przeprowadzili spotkanie otwarte o wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w ramach kampanii „Tym Razem Głosuję”. 

Studenci wyrazili wolę zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej 

promocji wyborów europejskich, a także potrzebę nieustannego 

informowania obywateli o zaletach członkostwa w UE. 
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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 

nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Biuletyn może zawierać odnośniki do stron 

internetowych utworzonych i prowadzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy wyrażone 

na tych stronach internetowych. 
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