
 

 

Parlament Europejski  
 Biuro w Polsce  
 

    

 
Biuletyn -15/04/2020 

   

 

 
Zapowiedź sesji plenarnej  
 

16-17 kwietnia w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne w celu kontynuowania prac 

nad specjalnymi środkami zwalczania pandemii koronawirusa. Posłowie zagłosują nad nadzwyczajnymi 

środkami wsparcia w wysokości 3 mld euro dla sektora opieki zdrowotnej w krajach najbardziej 

dotkniętych kryzysem oraz programem gromadzenia sprzętu medycznego, tak aby niezbędne zapasy 

do zwalczania COVID-19 mogły szybko dotrzeć do państw członkowskich borykających się z 

niedoborem sprzętu. Posłowie zagłosują również nad środkami umożliwiającymi zwiększenie 

elastyczności funduszy spójności i funduszy strukturalnych UE, zwiększeniem wsparcia dla rybaków, 

pracowników akwakultury oraz producentów sektora rolno-spożywczego oraz łatwiejszymi sposobami 

przekazywania pomocy finansowej najbardziej potrzebującym. Parlament wyraził zgodę na 

wprowadzenie alternatywnego systemu głosowania zdalnego. Zgodnie z zasadami ochrony zdrowia 

publicznego umożliwi to przeprowadzanie głosowań z odpowiednimi zabezpieczeniami gwarantującymi, 

że głosy posłów będą indywidualne, oddawane osobiście i zapewniona zostanie wolność głosowania. 

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/how-european-democracy-works-in-times-of-pandemic_N01-PUB-200415-WORK_ev
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/


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

 Wydarzenia 
 

   

 

Konferencja prasowa posła Jana Olbrychta  
 

2 marca w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się 

konferencja prasowa posła Jana Olbrychta, członka zespołu 

negocjacyjnego PE do spraw wieloletniego budżetu UE i członka komisji 

budżetowej PE. Poseł odpowiedział na pytania związane ze 

stanowiskiem Parlamentu Europejskiego ws. wieloletniego budżetu UE 

oraz możliwymi konsekwencjami przedłużających się negocjacji 

budżetowych.  
 

    

   

 

Szkolenie wolontariuszy wspólnie.eu w Lublinie 
 

4 marca w Lublinie wolontariusze społeczności wspólnie.eu uczyli się 

skutecznego wykorzystywania możliwości mediów społecznościowych. 

Warsztaty zorganizowało warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego 

w Polsce wraz ze Słupskim Instytutem ds. Młodzieży. 

Współorganizatorami wydarzenia był Instytut Nauk o Polityce i 

Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Punkt 

Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin. 41 wolontariuszy przez 

sześć godzin uczyło się, jak w prosty sposób komunikować się za 

pośrednictwem mediów społecznościowych, co zrobić, by zwiększyć 

zasięg postów oraz jak budować markę osobistą w sieci. Szkolenie w 

Lublinie było czwartym z cyklu szkoleń dla wolontariuszy sieci 

wspólnie.eu poświęconych zgłębianiu tajników mediów 

społecznościowych. Poprzednie warsztaty odbyły się we Wrocławiu, w 

Słupsku i Warszawie. 
 

    

   

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/plenary/pl/agendas.html
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
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


 

Dyskusja „Kobiety w zawodach prawniczych. 
Szanse i wyzwania” 
 

6 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się 

zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

dyskusja: „Kobiety w zawodach prawniczych. Szanse i wyzwania” oraz 

bezpłatny pokaz filmu „RBG”. Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła 

posłanka Elżbieta ŁUKACIJEWSKA, członkini Komisji Praw Kobiet i 

Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego.    

Po dyskusji uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film dokumentalny 

„RBG” poświęcony Ruth Bader Ginsburg, wybitnej prawniczce i sędzi 

Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie 

zorganizowano we współpracy z Festiwalem Filmowym HER Docs.  

 
 

    

   

 

Debata „Europa i świat w latach 2020-2030. 
Główne wyzwania i scenariusze dla Polski i Unii 
Europejskiej w kontekście zmian w globalnej 
gospodarce” 
 

10 marca w Karpaczu warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego w 

Polsce we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych 

zorganizowało „okrągły stół” poświęcony głównym wyzwaniom i 

scenariuszom dla Polski i Unii Europejskiej w kontekście zmian w 

globalnej gospodarce. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele firm, 

organizacji biznesowych i pozarządowych, eksperci i liderzy opinii. 

Podkreślano konieczność wykorzystania ogłoszonej przez instytucje 

unijne dwuletniej konferencji o przyszłości UE dla zmiany perspektywy 

patrzenia na reformy, których ten projekt wymaga.  
 

    

   

 

Webinarium dla studentów dziennikarstwa 
 

24 marca odbyło się zorganizowane przez warszawskie Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce webinarium dla studentów 

dziennikarstwa: „Dezinformacja i fake newsy w informacjach o Unii 

Europejskiej”. W webinarium poprowadzonym przez attaché prasowego 

Piotra Wolskiego wzięło udział 10 studentów z całej Polski. Nagranie 

webinarium dostępne jest na kanale YouTube Biura Parlamentu 

Europejskiego w Polsce.  

 
Link do webinarium  

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=zvIah4mWa0o


 Aktualności 
 

   

 

Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę dla 
Młodzieży im. Karola Wielkiego 
 
Tegorocznym polskim laureatem konkursu o Nagrodę dla Młodzieży im. 

Karola Wielkiego zostało Koło Naukowe „Elektor” z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu za projekt: „Partycypacja first-time voters 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Parlament Europejski oraz 

Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w 

Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. 

Karola Wielkiego dla projektów realizowanych przez młodych ludzi, 

które pomagają promować porozumienie między ludźmi z różnych 

krajów europejskich. 

 
 

    

   

 

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). 

 
Link do formularza  

 

    

   

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize


 

 Dotacje (granty) PE na działania komunikacyjne 
 
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji w Parlamencie Europejskim 

przyjęła dwuletni program roboczy przyznawania dotacji (grantów) w 

zakresie komunikacji społecznej obejmujący lata 2020–2021.  

 

Parlament Europejski zamierza przyznać dotacje na:  

 projekty multimedialne w dziedzinie telewizji, radia, prasy 

internetowej i drukowanej mające na celu dostarczenie 

obywatelom obiektywnych informacji o Parlamencie 

Europejskim oraz pokazanie wpływu działań PE i UE na życie 

codzienne obywateli; 

 działania mające na celu promowanie roli Parlamentu 

Europejskiego i jego demokratycznych wartości oraz wspieranie 

demokratycznego zaangażowania obywateli poprzez dotarcie 

do określonych grup odbiorców za pośrednictwem organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, publicznych i prywatnych 

interesariuszy, wsparcie udziału obywateli w europejskim życiu 

demokratycznym. 

Więcej informacji, w tym przewidywany kalendarz ogłaszania zaproszeń 

do składania ofert i przyznawania dotacji (w języku angielskim)   
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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. 

   

Zrezygnuj z subskrypcji  

 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en_dgcomm_work_programme_grants_2020_2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en_dgcomm_work_programme_grants_2020_2021.pdf
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://twitter.com/PE_Polska
https://www.instagram.com/pe_polska/
http://comansys-frontend-url/mail/track/%24%7Bobject.id%7D-%24%7Bobject.single_token%7D-comansys-massmailingid?env=comansys-frontend-environment

