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Zapowiedź sesji plenarnej  

W środę 13 maja w Brukseli rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, podczas której 

posłowie będą debatować nad wynikami ostatniego szczytu Rady Europejskiej, środkami łagodzenia 

skutków koronawirusa, budżetem UE na okres po 2020 roku oraz planem naprawczym na rzecz walki 

ze skutkami COVID-19.  

Pierwszego dnia sesji w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona ostatniemu 

posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie łagodzenia wpływu COVID-19 na obywateli i przedsiębiorstwa 

w UE. W debacie udział wezmą przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz przewodnicząca 

Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W środę posłowie będą debatować nad przeglądem budżetu 

UE na okres po 2020 roku oraz planem naprawy gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa. 

Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w piątek. Posłowie omówią również środki 

nadzwyczajne wprowadzone w wyniku COVID-19 na Węgrzech i ich wpływ na demokrację, rządy prawa 

i prawa podstawowe. Pierwszego dnia sesji posłowie zagłosują nad sprawozdaniem posła Jana 

OLBRYCHTA oraz posłanki Margaridy MARQUES ws. planu awaryjnego, gwarantującego ciągłość 

finansowania programów UE, jeśli kolejny długoterminowy budżet UE nie byłby gotowy 1 stycznia 2021 

roku. W środę odbędą się również głosowania nad zatwierdzeniem wykonania budżetu UE na 2018 r. 

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


przez różne instytucje i agencje, w ramach procedury zwanej udzielaniem absolutorium. Autorami 

sprawozdań w ramach tej procedury są m.in. posłowie Ryszard CZARNECKI, Ryszard LEGUTKO i 

Joachim BRUDZIŃSKI. Pełna lista sprawozdań rozpatrywanych na tej sesji dostępna jest na naszej 

stronie internetowej. 

W czwartek posłowie upamiętnią 70. rocznicę deklaracji Schumana podczas debaty na temat wyzwań 

stojących przed UE oraz konferencji w sprawie przyszłości Europy. Drugiego dnia sesji posłowie 

przedyskutują również wykorzystanie aplikacji na smartfony w zarządzaniu rozprzestrzenianiem się 

pandemii oraz zajmą się zagrożeniami dla danych osobowych i prywatności. W czwartek odbędzie się 

także debata z komisarz ds. zdrowia Stellą Kyriakides i chorwacką prezydencją o tym, jak najlepiej 

wspierać rozwój szczepionek i terapii przeciw COVID-19. 

Na trzeci dzień sesji zaplanowano głosowania nad rezolucją dotyczącą wieloletnich ram finansowych, 

zasobów własnych i planu naprawczego.  
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Konferencja prasowa online posłanki Danuty Hübner 
 

Czy pandemia koronawirusa zmieni Unię Europejską? Jak wpłynie na 

kształt następnej perspektywy budżetowej? Jakie działania podejmuje 

Unia w walce z pandemią? To były główne tematy konferencji prasowej 

posłanki Danuty Hübner, która odbyła się 6 kwietnia 2020 roku. Był to 

pierwszy briefing z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego, który 

odbył się w formule online. 
 

    

   

 

Webinarium dla dziennikarzy, blogerów i 
influencerów  
 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało 22 kwietnia 

2020 webinarium dla dziennikarzy, blogerów i influencerów. Uczestnicy 

wydarzenia dowiedzieli się w jaki sposób Unia Europejska walczy ze 

skutkami pandemii i wspiera państwa członkowskie, zapoznali się 
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również z serwisami informacyjnymi i multimedialnymi Parlamentu 

Europejskiego.  
 

    

   

 

Webinarium dla studentów dziennikarstwa 

Mimo ograniczeń dotyczących spotkań, Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce kontynuuje online program przeznaczony dla 

studentów dziennikarstwa, poświęcony pracy dziennikarzy w 

instytucjach europejskich oraz walce z dezinformacją. W spotkaniu 

zorganizowanym 28 kwietnia wzięli udział studenci dziennikarstwa 

Uniwersytetu SWPS oraz Digital Media Campus koncernu Ringier Axel 

Springer Polska. Uczelnie zainteresowane udziałem w programie 

zapraszamy do kontaktu z Biurem PE w Polsce. 
 

    

   

 

Webinarium dla dziennikarzy mediów regionalnych 
na temat dezinformacji 

29 kwietnia odbyło się zorganizowane przez warszawskie biuro 

Parlamentu Europejskiego webinarium dla dziennikarzy mediów 

regionalnych zatytułowane: „Co robi UE w walce z COVID-19 - jak i 

gdzie sprawdzić informacje oraz jak walczyć z dezinformacją?” W 

webinarium wzięło udział 7 dziennikarzy mediów regionalnych z 

Krakowa oraz Warszawy. 
 
 

 

    

 Aktualności 
 

   

 

Prezentacja spotu wideo: „70 lat solidarności 
europejskiej” 

Zachęcamy do obejrzenia spotu wideo będącego wspólnym projektem 

Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwa 

Regionalnego Komisji Europejskiej. Spot, wyprodukowany z okazji 70. 

rocznicy Deklaracji Schumana, opowiada o budowie idei solidarności 

europejskiej. Wideo można obejrzeć na naszym kanale na YouTube. 
 

    

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzJEIIDAd34&feature=youtu.be


 

Plakat i ulotka „Polscy posłowie do Parlamentu 
Europejskiego IX kadencji 2019-2024” 

Ukazały się zaktualizowane wersje plakatu i ulotki „Polscy posłowie do 

Parlamentu Europejskiego IX kadencji 2019-2024” przygotowanych 

przez Biuro PE w Polsce. Publikacje w wersji elektronicznej można 

znaleźć na naszej stronie internetowej.  
 

    

   

 

 

Przedłużony termin zgłaszania kandydatur do 
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2020 

Z powodu pandemii koronawirusa termin zgłaszania kandydatur do 

Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2020 został przedłużony do końca 

czerwca. Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub organizacje 

mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za realizowane 

przez siebie projekty, a także mogą zgłosić innego obywatela, grupę, 

stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do Europejskiej 

Nagrody Obywatelskiej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są 

uprawnieni do corocznego przedkładania jednej kandydatury. W 

szczególności zachęcamy do zgłaszania kandydatów realizujących 

projekty poświęcone walce z pandemią koronawirusa. Aby ubiegać się 

o nagrodę lub zgłosić czyjąś kandydaturę, należy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy.  

Termin nadsyłania kandydatur: 30/06/2020 23:59 (czasu 

obowiązującego w Brukseli). 
 

    

   

 

Europejskie Spotkanie Młodzieży online 

Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczne Europejskie Spotkanie 

Młodzieży (EYE2020) w dniach 25-29 maja 2020 odbędzie się 

wyjątkowo w formule online. EYE2020 oferuje młodym ludziom z całej 

Unii Europejskiej możliwość wirtualnego spotkania, wzajemnego 

inspirowania i dzielenia się swoimi historiami. Jest to także okazja do 

wymiany poglądów z ekspertami, decydentami, aktywistami oraz 

influencerami. Podczas licznych wydarzeń online, uczestnicy omówią 

m.in. działania i rolę UE podczas kryzysu związanego z koronawirusem. 

Program wydarzenia.  
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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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