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Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie zajmą się m.in.
ustanowieniem stałego unijnego mechanizmu na rzecz demokracji,
praworządności i praw podstawowych, wnioskiem Komisji w sprawie
europejskiej ustawy klimatycznej, a także zagłosują nad zmianami w
składzie Komisji Europejskiej.
Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna poświęcona
ustanowieniu obiektywnego, opartego na dowodach oraz sprawiedliwego
mechanizmu, odnoszącego się do wszystkich państw członkowskich, w
celu
ochrony
demokracji,
praworządności
i
praw
podstawowych.
Głosowanie nad projektem rezolucji w tej sprawie odbędzie się w środę.
Dyskusja obejmie również zasady, które zamroziłyby finansowanie UE dla
państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności.
We wtorek odbędzie się debata w sprawie stanowiska Parlamentu
Europejskiego w zakresie nowego prawa klimatycznego, którego celem
jest przekształcenie politycznych obietnic dotyczących neutralności
klimatycznej UE do 2050 roku w wiążące zobowiązania. W projekcie
sprawozdania posłowie wzywają do ograniczenia emisji w 2030 roku o 60%
w porównaniu z rokiem 1990. Nalegają oni, aby zarówno UE, jak i
wszystkie państwa członkowskie indywidualnie stały się neutralne dla
klimatu do roku 2050. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w środę.
Trzeciego dnia sesji Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie
mianowania Mairead McGuinness na stanowisko komisarz ds. usług
finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych oraz w
sprawie
nowego
zakresu
obowiązków
wiceprzewodniczącego
Komisji
Europejskiej Valdisa Dombrovskisa. W środę odbędzie się także debata
poświęcona konkluzjom z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej
24–25 września 2020 r. oraz przygotowaniom do kolejnego posiedzenia
Rady 15–16 października 2020 r.
Ostatniego dnia sesji posłowie omówią kwestię zwolnień pracowników w
UE w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi kryzysu wywołanego
COVID-19 oraz wpływ pandemii na placówki opieki długoterminowej. W
czwartek odbędą się także debaty nad przypadkami łamania praw
człowieka, zasad demokracji i państwa prawa na świecie.
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