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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 25 listopada w Strasburgu rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, 

podczas której posłowie zatwierdzą skład nowej Komisji Europejskiej, zagłosują nad budżetem UE na 

2020 rok, a także omówią nadchodzący szczyt COP25 w Madrycie. 

 

Poniedziałkowe obrady rozpoczną się debatą na temat Konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu 

(COP25), która odbędzie się 2-13 grudnia w Madrycie. Posłowie będą również dyskutować o środkach 

przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz omówią wpływ decyzji WTO ws. sporu UE i Stanów 

Zjednoczonych o subwencje dla Airbusa na europejskie rolnictwo. 

 

Na drugi dzień sesji zaplanowano debatę o przygotowaniach do posiedzenia Rady Europejskiej 12-13 

grudnia oraz dyskusję w sprawie procedury budżetowej na 2020 rok. We wtorek, w Parlamencie 

Europejskim, odbędzie się również ceremonia wręczenia Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli 2018 

ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi. Posłowie będą także głosować nad powołaniem nowych 

członków Trybunału Obrachunkowego oraz nad rezolucją o prawach dziecka w związku z 30. rocznicą 

uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

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


  

Podczas środowych obrad nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 

przedstawi nowe kolegium komisarzy i ich program. Następnie Parlament Europejski zagłosuje nad 

udzieleniem zgody na nominację – jako organu – przewodniczącej-elektki i kandydatów na komisarzy. 

W środę zostanie również przyznana Nagroda Filmowa LUX Parlamentu Europejskiego. Posłowie 

wybiorą zwycięzcę spośród trzech finałowych filmów. 

 

W czwartek posłowie będą debatować i głosować nad rezolucjami dotyczącymi przypadków łamania 

praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. 
  
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
 

 

 

 

Zapowiedzi 
 

  

 

Debata „Ziemia na rozdrożu. Zmiana klimatu a prawa 

człowieka” 

22 listopada w Ogrodzie Botanicznym UW Biuro PE w Polsce wraz z 

fundacją WWF Polska organizuje debatę „Ziemia na rozdrożu. Zmiana 

klimatu a prawa człowieka”. W dyskusji wezmą udział: 

•  dr Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek 

Komisji PE ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), 

•  dr Mirosław Proppé, Prezes Fundacji WWF, 

•  dr Marcin Stoczkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji ClientEarth 

Prawnicy dla Ziemi, 

•  Daria Kulczycka, Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w 

Konfederacji Lewiatan, 

•   Aleksandra Kardaś, Fizyczka atmosfery, współautorka strony 

internetowej naukaoklimacie.pl. 

 

Zaproszeni goście spróbują między innymi udzielić odpowiedzi na 

pytania o to, co przeszkadza skutecznie walczyć ze zmianą klimatu, 

jakich zmian należy dokonać, by zatrzymać dalszy wzrost temperatury 

oraz jak należałoby zmodyfikować międzynarodowy system praw 

człowieka, by chronił przed skutkami zmiany klimatu. 
Więcej informacji   
 

    

   

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-9-2019-11-25-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/zaproszenia/zaproszenia_2019/pa-dziernik-2019/dzien_europy_2019.html


 

Zapraszamy na Dni Nagrody LUX! 

W dniach 29 listopada - 1 grudnia w warszawskim Kinie Muranów 

odbędą się bezpłatne pokazy filmów nominowanych do Nagrody 

Filmowej LUX Parlamentu Europejskiego. W ramach Dni Nagrody LUX 

zostaną wyświetlone trzy finałowe filmy: „Bóg istnieje, a jej imię to 

Petrunia” w reżyserii Teony Strugar Mitevskiej, „Królestwo" w reżyserii 

Rodrigo Sorogoyena oraz „Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?" w 

reżyserii Madsa Brüggera. Bezpłatne wejściówki na pokazy filmów 

można odbierać w kasach kina Muranów od 25 listopada.Przegląd 

filmów zainauguruje Tomasz Frankowski, poseł do Parlamentu 

Europejskiego, członek Komisji Kultury i Edukacji PE. Projekcję filmu 

poprzedzi debata, której tematem będzie: „Wirtualna rzeczywistość 

(VR) i Gry – nowe atrakcyjne możliwości w sektorze filmowym”. Nagroda 

Filmowa LUX jest przyznawana corocznie przez Parlament Europejski, 

aby wspierać dystrybucję i produkcję europejskich filmów oraz skłaniać 

do refleksji o bieżących problemach politycznych i społecznych. 
Więcej informacji   
 

    

    

 

Szkolenie „Prawda czy fałsz? Jak obalać mity o Unii 

Europejskiej” 
3 grudnia Biuro PE w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Demagog i Europe Direct Kraków organizuje szkolenie „Prawda czy 

fałsz? Jak obalać mity o Unii Europejskiej” przygotowane specjalnie dla 

członków społeczności wspólnie.eu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą 

się, jak rozpoznać nieprawdziwą informację oraz jak ją zweryfikować. 

Poznają także kilka przykładów fałszywych informacji dotyczących 

działalności Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 3 

grudnia o godz. 17:00 w Europe Direct Kraków, ul. Warszawska 24. 

Szkolenie poprowadzi Mikołaj Rogalewicz, mentor Akademii Fact-

Checkingu oraz analityk portalu Demagog.org.pl.  
Więcej informacji  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/723602201449104/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedKQVdwhkpukpPu-_67-8ibbnZVN_YOuFYA3sQNX1arUTH3Q/viewform


Wydarzenia 
 

 

 

 

17. edycja programu „Święto Drzewa”  

10 i 25 października przedstawiciele Biura PE w Polsce uczestniczyli w 

akcji sadzenia drzew w ramach 17. edycji programu „Święto Drzewa”. 

Wydarzenie pod hasłem „Drzewa dla Klimatu” zostało zorganizowane 

przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Klub Gaja w Służewskim Domu 

Kultury i na terenie kompleksu leśnego Las Sobieskiego. „Święto 

Drzewa” to coroczna akcja sadzenia drzew, której celem jest 

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz edukacja w 

zakresie zmian klimatu i ochrony środowiska. 
 

    

   

 

Warsztat „Internet a prawa człowieka” w PSP nr 4 w 

Radomiu 
21 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomiu 

odbył się zorganizowany przez Biuro PE w Polsce warsztat dla uczniów, 

zatytułowany „Internet a prawa człowieka”. Celem warsztatu było 

przybliżenie tematyki praw człowieka oraz uświadomienie uczniom 

zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z zasobów 

internetu. 
 

    

    

 

Inauguracja piątej edycji programu  
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 
28 i 29 października w warszawskiej siedzibie Biura Parlamentu 

Europejskiego odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli 

inaugurujące piątą edycję programu Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS) w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 

nauczycieli i nauczycielek reprezentujących placówki z całego kraju. 

Mieli oni szansę zapoznać się z zasadami funkcjonowania projektu oraz 

skorzystać z warsztatów metodologicznych. Gościem specjalnym 

wydarzenia był prof. Marek Belka, poseł do PE z okręgu łódzkiego. W 

bieżącym roku szkolnym w programie EPAS uczestniczy ponad 60 

szkół z całej Polski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktualności 
 

 

   

 

Staże w Parlamencie Europejskim 

1 listopada ruszyła rekrutacja na program stażowy im. Roberta 

Schumana. Parlament oferuje kilka możliwości odbycia płatnego stażu 

w Brukseli lub Strasburgu w celu zapewnienia młodym ludziom 

możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat 

Parlamentu Europejskiego i jego działalności. Staże odbywać można 

także w Biurach Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz 

Wrocławiu. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada. 
Więcej informacji   
 

    

   

 

Rejestracja zgłoszeń do 13. edycji konkursu o Europejską 

Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego już otwarta! 

Do 31 stycznia 2020 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 7 500 euro.  
Więcej informacji   
 

    

 

 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce  
 

 

+48 22 595 24 70  
  

 

epwarszawa@europarl.europa.eu 
 

  

 

@epwarszawa 
  

 

@PE_Polska 
  

 

@pe_polska 
  

 

 
 

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. 

   

 

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/introduction.html
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/

