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ZAGADNIENIA NA SYMULACJĘ OBRAD PE 

 

1. Czy nowe systemy w samochodach, zaproponowane przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski, 

które mają obowiązywać od maja 2022 r. rzeczywiście przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków? 

 

o http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190410IPR37528/technologie-ratunkowe-

w-pojazdach-parlament-przyjmuje-przepisy-ratujace-zycie 

 

o https://ec.europa.eu/poland/news/190326_traffic_pl 

 

o http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sprawy-

ue/20190307STO30715/bezpieczniejsze-drogi-nowe-srodki-ue-na-rzecz-zmniejszenia-liczby-

wypadkow  

 

o https://spidersweb.pl/autoblog/ogranicznik-predkosci-isa-2022/ 

 

o https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/od-2022-roku-nowe-samochody-w-ue-beda-

musialy-byc-inteligentniejsze-66620.html 

 

2. Czy wprowadzenie Acta 2 ograniczy wolność zwykłych internautów? 

 

 http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190111IPR23225/dyrektywa-o-prawach-

autorskich-w-sieci-pytania-i-odpowiedzi 

 https://dziennikzachodni.pl/acta-2-prawda-i-klamstwa-protesty-w-calej-polsce-ile-jest-prawdy-w-

cenzurowaniu-internetu-co-to-acta-2-o-co-chodzi/ar/13300605 

 https://www.wprost.pl/kraj/10206711/fakty-i-mity-na-temat-acta2-publikujemy-odpowiedzi-na-

najczesciej-zadawane-pytania.html 

 https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-parlament-europejski-poparl-kontrowersyjna-dyrektywe-

o-prawach-autorskich-6363568441882241a.html 

 https://innpoland.pl/151287,acta-2-parlament-europejski-przyjal-projekt-zmian-w-prawie-autorskim 

 

3. Czy Polska powinna przyjąć walutę euro jak tylko spełni warunki konwergencji? 

 

 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/czy-polska-powinna-przystapic-do-strefy-euro.html 

 http://rynekinwestycji.pl/czy-waluta-euro-w-polsce-to-dobry-pomysl-kiedy-wejdzie/  

 https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/593016,euro-entuzjasci-przeciwnicy-kryzys-

polska.html 

 https://www.pb.pl/kawalec-polska-nie-powinna-przyjmowac-euro-862020 

 https://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/2281909,500-dla-kazdego-dziecka 

 https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/polska-wciaz-nie-chce-euro/ 
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FRAKCJE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 

• Do utworzenia partii politycznej potrzebnych jest 9 deputowanych. Obecnie deputowani mogą łączyć się w 

grupy wg kryterium podobieństwa poglądów. 

• Decyzje, które podejmowane są podczas posiedzeń plenarnych na forum Parlamentu, zapadają tak 

naprawdę wcześniej - w trakcie spotkań frakcji, które odbywają się w tygodniu poprzedzającym posiedzenia 

plenarne. Podczas tych rozmów kluby polityczne starają się opracować wspólne stanowisko w określonej 

sprawie i przygotować strategię wywierania wpływu na bieg wydarzeń. 

  

GRUPA EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ (CHRZEŚCIJAŃSCY DEMOKRACI)  

• 217 członków 

• Gospodarka i środowisko 

• społeczna gospodarka rynkowa, dobre zarządzanie gospodarcze, konkurencyjność, 

solidne uregulowania finansowe i ochrona konsumenta, solidarność, wspieranie wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy 

• zrównoważony rozwój, nowoczesna polityka energetyczna, przeciwdziałanie  zmianom klimatu 

• Sprawy zagraniczne 

• demokracja i praworządność, wzmocnienie stosunków politycznych z krajami trzecimi, zapewnienie 

skuteczności procesu rozszerzenia, zachęcanie do upowszechniania podstawowych zasad i praw człowieka, 

propagowanie wolnego handlu i działanie na rzecz likwidacji ubóstwa na całym świecie 
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• Budżet i polityka strukturalna 

• przeciwdziałanie korupcji, badania i rozwój, sieci międzynarodowe, polityka regionalna  

i wspólna polityka rolna 

• Sprawy prawne i wewnętrzne 

• prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli UE, zasady praworządności i prawa podstawowe, 

prawa własności intelektualnej, prywatność oraz równouprawnienie płci, wspólne europejskie podejście do 

polityki imigracyjnej i azylowej 

• Sąsiedztwo UE 

• demokratyzacja, dialog polityczny, współpraca gospodarcza i zacieśnianie więzi między UE  

a jej sąsiadami na wschodzie i południu 

• Priorytety 

• silna Europa, oparta na zasadzie pomocniczości; bardziej konkurencyjna, integracyjna i trwała społeczna 

gospodarka rynkowa, która jest coraz bliżej swoich obywateli; większa integracja europejska 

 

GRUPA POSTĘPOWEGO SOJUSZU SOCJALISTÓW I DEMOKRATÓW W 

PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 

• 189 członków 

• integracyjne społeczeństwo europejskie, oparte na zasadach wolności, równości, solidarności, 

sprawiedliwości i różnorodności 

• walka o sprawiedliwość społeczną, miejsca pracy, wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony 

rozwój, reformę rynków finansowych i prawa człowieka 

• stworzenie silniejszej i bardziej demokratycznej Europy oraz lepszej przyszłości dla wszystkich 

• walka z bezrobociem 

• przywrócenie zaufania ludzi do UE 

  

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY 

 74 członków 

 wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i 

mniejszy udział rządu 

 wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec 

demokratycznych wartości 

 trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne 

 znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa 

 integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu  

i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności 

 nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla 

młodych demokracji w Europie 

 skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych 

 wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich  

i wiejskich 

 położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się  

do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi 

 poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE 
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GRUPA POROZUMIENIA LIBERAŁÓW I DEMOKRATÓW NA RZECZ EUROPY 

• 68 członków 

• demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, tolerancji i 

solidarności 

• sprawiedliwe, wolne i otwarte społeczeństwo - możliwość realizacji swojego potencjału, wolność od 

ubóstwa, ignorancji i dyskryminacji 

• prosperująca Europa - stworzenie rynku wewnętrznego jako prawdziwie wspólnej przestrzeni gospodarczej 

bez granic wewnętrznych i reforma gospodarki europejskiej 

• zrównoważony rozwój i pokój na świecie 

• pogłębianie, wzmacnianie i rozszerzanie Unii Europejskiej 

• przejrzysta, demokratyczna i odpowiedzialna Europa, systematyczne stosowanie zasady pomocniczości 

• wspieranie porozumienia w sprawie konstytucji dla Europy jako podstawy demokracji 

 

KONFEDERACYJNA GRUPA ZJEDNOCZONEJ LEWICY EUROPEJSKIEJ  

/ NORDYCKA ZIELONA LEWICA 

• 52 członków 

• wizja społecznie sprawiedliwego, pokojowego i trwałego procesu integracji europejskiej opartej na 

solidarności międzynarodowej 

• większa liczby lepszych miejsc pracy i możliwości kształcenia 

• zabezpieczenie społeczne i solidarność społeczna 

• szacunek do ziemi i jej zasobów 

• wymiana kulturalna i różnorodność 

• zrównoważony rozwój gospodarczy i prowadzenie spójnej i silnej polityki pokojowej 

• wzmocnienie demokracji bezpośredniej i aktywnego uczestnictwa obywateli 

• równe prawa dla kobiet i mężczyzn, prawa i wolności obywatelskie, prawa człowieka  

antyfaszyzm i antyrasizm 

 

GRUPA ZIELONYCH / WOLNE PRZYMIERZE EUROPEJSKIE 

• 51 członków 

• walka o przestrzeganie podstawowych praw obywateli i „sprawiedliwość ekologiczną” 

• większa wolność jednostki i demokracja 

• reorientacja UE z koncepcji przede wszystkim gospodarczej na wartości społeczne, kulturowe i ekologiczne 

 

GRUPA EUROPA WOLNOŚCI I DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ 

• 45 członków 

• wolność i współpraca między obywatelami różnych państw: zasady 

demokracji, wolności i współpracy; otwarta, przejrzysta, demokratyczna  

i odpowiedzialna współpraca między suwerennymi państwami europejskimi; 

odrzucenie biurokratyzacji Europy i stworzenie jednego scentralizowanego europejskiego superpaństwa  

• więcej demokracji i poszanowania woli ludu, sprzeciw wobec dalszej integracji europejskiej, która pogłębia 

obecny deficyt demokratyczny 

• ratyfikacja wszelkich nowych traktatów lub jakakolwiek modyfikacja istniejących traktatów powinna 

podlegać głosowaniu w referendach krajowych w państwach członkowskich 

• szacunek dla Europy historii, tradycji i wartości kulturowych 

• odrzucenie ksenofobii, antysemityzmu i innych form dyskryminacji 

• szacunek dla różnic i interesów narodowych: wolność głosów 


