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ANDRZEJ GRZYB 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
 
Wiceprzewodniczący Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej 
(Chrześcijańscy Demokraci) - Klub Europejska Partia Ludowa Platforma Obywatelska - Polskie 
Stronnictwo Ludowe.  
 
 

andrzej.grzyb@europarl.europa.eu 
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Facebook: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego 
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Funkcje w Parlamencie Europejskim: 
 
Wiceprzewodniczący: 

 Podkomisja Praw Człowieka (DROI) 
 
Komisje Parlamentu Europejskiego: 

 Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) 

 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) 
 
Delegacje Międzyparlamentarne 

 Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina 

 Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE- Turcja 

 Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest - 
Komisja Bezpieczeństwa Energetycznego 

 
 
Klub Europejska Partia Ludowa PO - PSL - Polska Delegacja w Grupie Europejskiej Partii 
Ludowej w Parlamencie Europejskim 

 Wiceprzewodniczący 

 Koordynator Grupy Roboczej 1 Sprawy Zagraniczne 
 

Inne: 

 Grupa Parlamentu Europejskiego do Spraw Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów 

 Intergrupa Europa Bałtycka 

 Parlamentarna Grupa Robocza ds. Bliskiego Wschodu 

 Grupa Przyjaciele Kuby 

 Grupa Robocza EPP ds. rozszerzenia Unii Europejskiej, Euronest, Polityki Sąsiedztwa 
 
  

 
 
Funkcje w Europejskiej Partii Ludowej: 
 

 Członek Biura Politycznego  
 Grupa Robocza 1- Polityka Europejska 
 Grupa Robocza 3- Członkostwo  

w Europejskiej Partii Ludowej 
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http://www.andrzejgrzyb.eu/
http://andrzejgrzyb.blog.onet.pl/
http://www.facebook.com/pages/Andrzej-Grzyb-Pose%C5%82-do-Parlamentu-Europejskiego/235676093175456?fref=ts
https://twitter.com/GrzybAndrzej
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WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA POSŁA ANDRZEJA GRZYBA 

SPRAWOZDANIA 

 

 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia 
Europejskiej Partii Ludowej prace nad opinią 
Komisji Spraw Zagranicznych AFET i 
Podkomisji Praw Człowieka DROI dla 
Komisji Prawnej PE w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG 
w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże spółki 
oraz grupy (COM(2013)020 – C7-0103/2013 
– 2013/0110(COD)) 
 

 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad opinią 
Komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) w sprawie wdrożenia środków efektywności 
energetycznej i ich wpływu w ramach Polityki Spójności (2013/2038(INI)) 

  

 Sprawozdawca do projektu rezolucji w sprawie bezpieczeństwa energetycznego  
w związku z rynkiem energetycznym i harmonizacją pomiędzy krajami Partnerstwa 
Wschodniego i państw Unii Europejskiej (EuroNest - Committee on Energy Security) 

 

 Sprawozdawca do opinii Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw 
Człowieka (DROI) PE dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) w sprawie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa  
i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki 
(2012/2097(INI)) 

  

 Sprawozdawca do opinii Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw 
Człowieka (DROI) PE dla Komisji Prawnej w sprawie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw  
a trwały wzrost (2012/2098 (INI)).  

 

 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad "Rocznym 
raportem o Prawach Człowieka na Świecie i polityki UE w tym zakresie, wraz  
z implikacjami dla przeglądu strategicznego polityki UE na rzecz Praw Człowieka" 

 

 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad opinią 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii na temat "Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia - Europejskiego wkładu w pełne zatrudnienie".  

 

 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad opinią 
Komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej  
do 2020 roku (tzw. raport Dessa) - COM (2010)0672 

 

 Sprawozdawca do opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dla 
Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w sprawie nowej polityki handlowej Unii 
Europejskiej w ramach Strategii Europa 2020. 
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 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia Europejskiej Partii Ludowej powstanie opinii do 
raportu o wdrażaniu programów polityki spójności w latach 2007/2013 

 

 Sprawozdawca nadzorujący z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad opinią: 
„Ustanowienie instrumentu partnerstwa dla współpracy z krajami trzeciego świata”. 

 

INTERPELACJE 

(ZAPYTANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ) 
 
 

1. Zarzut audytu DG EMPL (2007PL051PO001) wobec Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
kwestionujący prawidłowość jej postępowania przy udzielaniu zamówień (03.04.2014)  
 

2. Afrykański Pomór Świn (ASF) – bariery w eksporcie do Rosji i innych krajów (18.03.2014), 
(P-003195/2014) 

 
3. Przemysł wapienniczy na liście Carbon Leakage 2015-2019 (29.01.2014),  

(E-000868/2014) 
 

4. Prawa osób niepełnosprawnych (15.01.2014), (O-000013/2014) 
 

5. Ograniczenia dla wolnego przepływu osób w Wielkiej Brytanii (15.01.2014),  
(P-000352/2014) 
 

6. Ograniczenia w umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) dla Apple OS X 
(04.10.2013), (P-011425/2013) 

 
7. Wstępne wyniki konsultacji społecznych dot. gazu łupkowego (11.07.2013),  

(E-008401/2013) 
 

8. Możliwe naruszenie przepisów na rynku przeglądarek internetowych (30.01.2013),                              
(P-011061/2013) 
 

9. Konkursy wewnętrzne dla urzędników Komisji (15.01.2013), (E-000358/2013) 
 

10. Szczegółowe informacje na temat reformy Regulaminu pracowniczego (15.01.2013),                          
(E-000359/2013) 

 
11. Informacja na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród 

młodzieży (17.12.2012), (E-011514/2012) 
 

12. Konsultacje publiczne w sprawie przeglądu czasowych profili aukcyjnych Europejskiego 
Systemu Handlu Emisjami (30.10.2012 E-009917/2012 
 

13. Zgodność flamandzkiego prawa 'Wonen in eigen streek' z prawem UE (08.10.2012)  
(E-8540/2010) 

 
14. Zapobieganie rakowi przewodu pokarmowego i zarządzanie tą kwestią w UE (6 czerwca 

2012), (O-000122/12) 
 

15.  Nieustanne represje wobec opozycji politycznej i mediów w Kazachstanie ( 22 lutego 
2012), (E-002048/2012 ) 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23785/ANDRZEJ_GRZYB_activities.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23785/ANDRZEJ_GRZYB_activities.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-8540+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-8540+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000122+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000122+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-002048+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-002048+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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16. Przestrzeganie mechanizmu wczesnego ostrzegania pomiędzy UE a Rosją w odniesieniu 
do rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dostaw gazu (7 lutego 2012),  
(E-001419/2012) 
 

17. Łamanie praw autochtonicznych w mniejszości narodowych w Republice Litewskiej  
(15 grudnia 2011), (O-000331/2011) 

 
18. Łamanie praw autochtonicznych w mniejszości narodowych w Republice Litewskiej.  

(6 września 2011),(O-000189/2011) 
 

19. Bezpieczeństwo jądrowe w sąsiedztwie UE (20 kwietnia 2011), (O-000103/2011) 
 

20. Rzetelne informacje dla rodziców i pasażerów starszych wiekiem podróżujących drogą 
lotniczą. (20 grudnia 2010), (O-0217/2010) 

 
21. Możliwość wykorzystywania gazu z alternatywnych źródeł w Europie (14 października 

2010),  (O-0164/2010)                     
 

22. Negocjacje w kwestii umowy polsko-rosyjskiej na dostawy gazu.(27 września 2010)  
(P-7929/2010) 

 
23. Działanie mechanizmu wczesnego ostrzegania UE-Rosja oraz bezpieczeństwo dostaw 

gazu  
(2 lipca 2010), (E-4931/2010) 

 
24. Regulacje w sektorze motoryzacyjnym - prawo da napraw (14 kwietnia 2010), (P-2821/10)  

 
25. Implementation of the EP resolution on the environmental impact of the planned gas 

pipeline in the Baltic Sea to link up Russia and Germany (26.10.2009), (O-0118/2009) 
 

26. Wdrożenie rezolucji PE w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego 
łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego (26 października 
2009), (O-0117/09) 

 
27. Budowanie pokoju i współpracy w ramach stosunków z Białorusią i Rosją  

(7 października 2009), (O-0104/09) 
 

28. Budowanie pokoju i współpracy w ramach stosunków z Białorusią i Rosją (7 października 
2009), (O-0103/2009) 

REZOLUCJE 
 
 
1. Rezolucja w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę (12 marca 2014), (RC-B7-0263/2014) 
 
 
2. Rezolucja w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę (11 marca 2014), (B7-0264/2014) 
 
3. Rezolucja w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (10 marca 
2014), (RC-B7-0234/2014) 
 
4. Rezolucja w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (05 marca 
2014), (B7-0235/2014) 
 
5. Rezolucja w sprawie sytuacji na Ukrainie (26 lutego 2014), (RC-B7-0219/2014) 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-001419+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-001419+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-001419+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000331+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000331+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000331+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000331+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000103+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0217+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0217+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0164+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0164+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2010-7929+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2010-7929+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-4931+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-4931+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-4931+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2010-2821+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0118+0+DOC+XML+V0//EN&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0118+0+DOC+XML+V0//EN&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0117+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0117+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0117+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0104+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0104+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0103+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0103+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0263+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-0264+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0234+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0234+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-0235+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-0235+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0219+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
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6. Rezolucja w sprawie sytuacji na Ukrainie (25 lutego 2014), (B7-0220/2014) 
 
7. Rezolucja w sprawie szczytu UE – Rosja (5 lutego 2014), (RC-B7-0150/2014), 
(PE527.350, PE527.351, PE527.352, PE527.356, PE527.359) 
 

8. Rezolucja w sprawie sytuacji w Egipcie (5 lutego 2014), (RC-B7-0145/2014), (PE527.345, 
PE527.346, PE527.347, PE527.348, PE527.353, PE527.254) 
 

9. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (5 lutego 2014), (RC-B7-0141/2014), (PE527.341, 
PE527.342, PE527.343, PE527.344, PE527.355, PE527.360) 
 

10. Rezolucja w sprawie sytuacji na Ukrainie (5 lutego 2014), (RC-B7-0138/2014), 
(PE527.338, PE527.339, PE527.340, PE527.358, PE527.363, PE527.364) 
 

11. Rezolucja w sprawie sytuacji na Ukrainie (4 lutego 2014), (B7-0158/2014), (PE527.358) 
 

12. Rezolucja w sprawie szczytu UE-Rosja (4 lutego 2014), (B7-0156/2014), (PE527.356) 
 

13. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (4 lutego 2014), (B7-0155/2014), (PE527.355) 
 

14. Rezolucja w sprawie wyniku szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, 
zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy (11 grudnia 2013), (RC-B7-0557/2013), (PE525.616, 
PE525.617, PE525.618, PE525.626, PE525.627, PE525.628) 
 

15. Rezolucja w sprawie wyniku szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, 
zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy (9 grudnia 2013), (B7-0557/2013), (PE525.616) 
 

16. Rezulucja w sprawie niedawnych przypadków stosowania przemocy wobec chrześcijan 
i prześladowania ich, zwłaszcza w Maaluli (Syria) i Peszawarze (Pakistan) oraz w sprawie 
pastora Saeeda Abediniego (Iran) (9 października 2013), (RC-B7-0449/2013), (PE519.296, 
PE519.297, PE519.298, PE519.299, PE519.301) 
 

17. Rezolucja w sprawie niedawnych aktów przemocy w Iraku (9 października 2013), (RC-B7-
0446/2013), (PE519.293, PE519.294, PE519.305, PE519.306, PE519.309) 
 

18. Rezolucja w sprawie starć w Sudanie i późniejszej cenzury mediów (9 października 2013), 
(RC-B7-0444/2013), (PE519.291, PE519.292, PE519.295, PE519.302, PE519.303, 
PE519.304) 
 

19. Rezolucja w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej  (12 marca 2013), (RC-B7-0132/2013), (PE507.385, PE507.387, 
PE507.388, PE507.389, PE507.390, PE507.391) 
 

20. Rezolucja w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej (11 marca 2013), (B7-0134/2013), (PE507.387) 
 

21. Rezolucja w sprawie sytuacji na Ukrainie (11 grudnia 2012), (RC-B7-0544/2012), 
(PE502.550, PE502.551, PE502.522, PE502.553, PE502.554) 
 

22. Rezolucja w sprawie wyborów w Gruzji (24 października 2012), (RC-B7-0467/2012), 
(PE493.640, PE493.641, PE493.642, PE493.643, PE493.649) 
 

23. Rezolucja w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych w dniu 23 
września 2012 roku (24 października 2012), (RC-B7-0463/2012), (PE493.636, PE493.637, 
PE493.638, PE493.693, PE493.647, PE493.648) 
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24. Rezolucja w sprawie wyborów w Gruzji (17 października 2012), (B7-0468/2012), (PE      
493.641) 
 
25. Rezolucja w sprawie wyborów na Białorusi (17 października 2012), (B7-0466/2012), (PE      
493.639) 
  
26. Rezolucja w sprawie Syrii - sytuacja polityczna oraz konflikty lokalnie i regionalne (12 
września 2012), (RC-B7-0425/2012), (PE 493.586) 

 
27. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (10 września 2012), (B7-0435/2012), (PE493.596) 
 
28. Rezolucja w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i 
Wschodniej Jerozolimy (27 czerwca 2012), (B7-0377/2012), (PE 491.992)  
 
29. Rezolucja w sprawie sytuacji na Ukrainie - sprawa Julii Tymoszenko (22 maja 2012), (RC-
B7-0235/2012), (PE 489.257) 

 
30. Rezolucja w sprawie Ukrainy (21 maja 2012), (B7-0245/2012), (PE489.267) 
 
31. Rezolucja w sprawie sytuacji na Białorusi - sytuacja polityczna oraz konflikty lokalne  
i regionalne (14 marca 2012), (RC-B7-0178/2012), (PE 486.717) 

 
32. Rezolucja w sprawie sytuacji na Białorusi (13 marca 2012), (B7-0181/2012), (PE486.720) 
 
33. Rezolucja w sprawie sytuacji Kazachstanu - prawa człowieka oraz stosunki z krajami 
kaukaskimi (12 marca 2012), (RC-B7-0135/2012 ), (PE 483.186) 

 
34. Rezolucja w sprawie sytuacji w Kazachstanie (7 marca 2012) (B7-0140/2012), 
(PE483.191) 
 
35. Rezolucja w sprawie kary śmierci na Białorusi, w szczególności w sprawie Dźmitryja 
Kanawałaua i Uładzisława Kawalioua (zamachy w mińskim metrze ) ,(15 lutego 2012) , (RC-
B7-0075/2012/popr. 1), (PE 483.134) 
 
36. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii - sytuacja polityczna oraz konflikty lokalne 
 i regionalne (15 lutego 2012 ), (RC-B7-0068/2012), (PE 483.127) 

 
37. Rezolucja w sprawie kary śmierci na Białorusi, w szczególności w sprawie Dźmitryja 
Kanawałaua i Uładzisława Kawalioua (13 lutego 2012), (B7-0075/2012/rev.1), (PE483.134) 

 
38. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (13 lutego 2012), (B7-0070/2012), (PE483.192) 
 
39. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (14 grudnia 2011), (RC-B7-0721/2011) (PE 479.420) 

 
40. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (13 grudnia 2011), (PE 479.424) 

 
41. Rezolucja w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie (25 października 2011), (RC-B7-
0543/2011), (PE 472.740)  

 
42. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii (13 września 2011), (RC-B7-0482/2011/popr. 1), (PE 
472.663) 

 
43. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w świecie 
arabskim i w Afryce Północnej (5 lipca 2011), (RC-B7-0389/2011/popr.) (PE 465.717) 
 
44. Rezolucja w sprawie Syrii, Jemenu i Bahrajnu w kontekście sytuacji w świecie arabskim i 
w Afryce Północnej (4 lipca 2011), (PE 465.739) 
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45. Rezolucja w sprawie Ukrainy: sporawy Julii Tymoszenko i innych członków poprzedniego 
rządu (8 czerwca 2011), (RC-B7-0370/2011), (PE465.675, PE465.677, PE465.678) 

 
46. Rezolucja w sprawie szczytu UE - Rosja (7 czerwca 2011), (RC-B7-0347/2011) 
 
47. Rezolucja w sprawie Ukrainy: sprawy Julii Tymoszenko i innych członków poprzedniego 
rządu (6 czerwca 2011), (RC-B7-0370/2011)  
 
48. Rezolucja w sprawie szczytu UE - Rosja (6 czerwca 2011), (PE 465.662)  
 
49. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (5 kwietnia 2011),(RC-B7-
0249/2011/popr. 1)  

 
50. Rezolucja w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (4 kwietnia 2011), (B7-
0249/2011), (PE459.786) 
 
51. Rezolucja w sprawie południowych krajów ościennych, a w szczególności Libii (8 marca 
2011), (RC-B7-0169/2011)  

 
52. Rezolucja w sprawie sytuacji w Libii (7 marca 2011), (PE 459.716)  
 
53. Rezolucja w sprawie rządów prawa w Rosji (16 lutego 2011) (RC-B7-0101/2011) 
 
54. Rezolucja w sprawie rządów prawa w Rosji (9 lutego 2011), (PE 459.640)  
 
55. Rezolucja w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania  
(18 stycznia 2011), (PE 455.867)  
 
56. Rezolucja w sprawie sytuacji na Białorusi (18 stycznia 2011), (PE 455.872)  
 
57. Rezolucja w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania (17 stycznia 
2011), (PE 455.884)  

 
58. Rezolucja w sprawie sytuacji na Białorusi (17 stycznia 2011), (B7-0044/2011), 
(PE455.872) 

 
59. Rezolucja w sprawie Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci (4 października 2010), 
(RC-B7-0541/2012/popr.1), (PE450.364, PE450.365, PE450.366, PE450.367, PE450.368) 
 
60. Rezolucja zamykająca debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (29 września 2010), (PE 
450.364)  
 
61. Rezolucja w sprawie braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej 
Republice Konga (15 września 2010), (PE 446.614)  

 
62. "Rezolucja zamykająca debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie 
wzmocnienia roli OBWE - roli UE" (PE 445.734.v02-00)  

 
63. Rezolucja w sprawie sytuacji w Kirgistanie (6 lipca 2010), (PE 442.017)  
 
64. Rezolucja w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, 
w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Węgrzech (16 czerwiec 2010), (PE 441.927)  
 
65. Rezolucja zamykająca debatę na temat oświadczenia Komisji w sprawie klęsk 
żywiołowych w Europie Środkowej (14 czerwca 2010), (PE 441.927)  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0108+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0039+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0039+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0044+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0056+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0056+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0044+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0044+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0541+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0541+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0541+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0541+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0541+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0524+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0524+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0419+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0346+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0346+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0346+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0346+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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66. Rezolucja w sprawie wyników szczytu UE - Rosja 31 maja-1 czerwca (14 czerwca 2010) 
(PE 441.914)  

 
67. Rezolucja zamykająca debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie szczytu UE 
- Rosja (9 czerwca 2010), (PE 441.917)  
 
68. Rezolucja w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na 
Białorusi (9 marca 2010), (PE 432.993) 
 
69. Rezolucja zamykająca debatę na temat oświadczenia Komisji w sprawie rozległych klęsk 
żywiołowych w autonomicznym regionie Madery, we Francji i w Hiszpanii (4 marca 2010), (PE 
433.018) 

POPRAWKI 

POPRAWKI SKŁADANE MIĘDZY INNYMI DO: 
 

 Rekomendacji dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie 
strategii UE wobec Iranu (2014/2009 (INI)) Komisja Spraw Zagranicznych 
 

 Projektu sprawozdania w sprawie oceny i wyznaczenia priorytetów w stosunkach UE  
z państwami Partnerstwa Wschodniego (2013/2149(INI)) Komisja Spraw Zagranicznych 
 

 Projektu opinii Komisji Spraw Zagranicznych AFET i Podkomisji Praw Człowieka DROI dla 
Komisji Prawnej PE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez 
niektóre duże spółki oraz grupy (COM (2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)) 
 

 Projektu sprawozdania w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka 
 i demokracji na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 
(2013/2152(INI)) 
 

 Projektu sprawozdania - w sprawie bezpieczeństwa energetycznego w związku z rynkiem 
energetycznym i harmonizacją pomiędzy krajami Partnerstwa Wschodniego i państw Unii 
Europejskiej (EuroNest - Committee on Energy Security) 

 

 Projektu sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

 

 Wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego 
zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 
2020 r., 30.01.2013r.  

 

 Wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego 
zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r., 
30.01.2013 r. 

 

 Projektu sprawozdania: Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na prawa człowieka 
(2012/2136(INI)),18.12.2012 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0296+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0296+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0299+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0299+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0134+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0134+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0156+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0156+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0156+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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 Raportów: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli  
a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(EMPL); Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste  
i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost (JURI), 29.11.2012 

 

 Sprawozdania (PE491.249v01-00) w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 
2050 – przyszłość z energią (2012/2103(INI)) 

 

 Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie 
praw człowieka (2012/0123(INI))  (Rui Tavares)- stanowisko Parlamentu Europejskiego do 
Wspólnego Komunikatu Do Parlamentu Europejskiego I Rady: Prawa Człowieka  
I Demokracja W Centrum Działań Zewnętrznych UE – Dążenie Do Bardziej Skutecznego 
Podejścia 12.12.2011 KOM (2011) 886   

 

 Sprawozdania PE w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka  
i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 
(2012/2145 (INI)) (Leonidas Donskis) 

  

 Sprawozdania PE w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE 
(2012/2094(INI)) (Marietje Schaake) 

 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” (COM (2011)0665/2 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD)) 

 

 Opinii Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę” (COM (2011)0665/2 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD)) 

 

 Opinii Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa 
 i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”-programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) (Sprawozdawca - Christian Ehler) 

 

 Opinii Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego do Decyzji Rady 
ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) (Sprawozdawca - Maria Da 
Graça Carvalho) 

 

 Decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” 
– program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) (Sprawozdawca 
- Maria Da Graça Carvalho) 

 

 Rozporządzenia Rady dotyczącego programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. (Sprawozdawca - Peter Skinner) 

 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)  
nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii (Sprawozdawca - 
Philippe Lamberts) 

 

 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – wkład EIT w bardziej innowacyjną 
Europę (Sprawozdawca - Marisa Matias) 
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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – 
program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) (Sprawozdawca - 
Teresa Riera Madurell) 

 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa 
 i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”-programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) (Sprawozdawca - Christian Ehler) 

 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) 
(Sprawozdawca Jürgen Creutzmann) 

 

 Projektu rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego ustanawiającej wspólne 
zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów działań zewnętrznych 
COM(2011)0842; 2011/0415(COD) (Sprawozdawca - Elmar Brok) 

 

 Projektu rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument na rzecz Stabilności COM(2011)0845 2011/0413(COD) (Sprawozdawca - 
Franziska Katharina Brantner) 

 

 Projektu rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi COM(2011)0843; 
2011/0411(COD) (Sprawozdawca - Mario Mauro) 

 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu 
finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie COM 
(2011)0842; 2011/0412 (COD) (Alexander Graf Lambsdorff) 

 

 Projektu opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami 
trzecimi COM(2011)0843; 2011/0411(COD) (Opiniodawca - Niki Tzavela) 

 

 Projektu sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych z wnioskiem dotyczącym zalecenia 
Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) (2011/2245(INI)) 

           (Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff) 
 

 Projektu opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego  
i Bezpieczeństwa Żywności dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM (2011)0370 – 
C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)) 

 

 Projektu sprawozdania Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM (2011)0370 – 
C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)) 

 

 Projektu opinii Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
 i Energii w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców 2011/2056(INI)   
(Sprawozdawca - Elmar Brok) 

 

 Projektu sprawozdania Komisja Spraw Zagranicznych w sprawie polityki zewnętrznej UE 
na rzecz demokratyzacji 2011/2032(INI) (Sprawozdawczyni: Véronique De Keyser) 
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 Projektu rezolucji w sprawie przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa–  
Wymiar Wschodni - (raport Marka Siwca) 

 

 Projektu raportu w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009r. (sprawozdawca - Gabriele Albertini) 

 

 Projektu rezolucji w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Turkmenistanem (raport 
Mário David) 

 

 Projektu sprawozdania w sprawie zrównoważonej polityki UE względem Dalekiej Północy 
(raport Michael Gahler) 

 

 Projektu opinii w sprawie sprawozdania strategicznego z 2010 r. dotyczącego realizacji 
programów polityki spójności na lata 2007-2013 (Sprawozdawca- Francisco Sosa 
Wagner) 

 

 Projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia OBWE – roli UE (Sprawozdawca Libor Rouček) 
  

 Projektu sprawozdania w sprawie projektu decyzji Rady określającej organizację i zasady 
funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Sprawozdawca - Elmar Brok) 

 

 Projektu sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na 
rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich 
(Sprawozdawca - Lena Ek) 

 

 Projektu sprawozdania w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego  
i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE (Sprawozdawca - Alejo Vidal-Quadras) 

 

 Projektu opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego  
i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE (Opiniodawca - Jacek Saryusz-Wolski) 
 
 
 
 
 
 

INTERGRUPY- Intergrupa Europa Bałtycka 

 
 

1. 24 maja 2011 w Brukseli z inicjatywy Posła Andrzeja Grzyba i Stałego 
Przedstawicielstwa RP przy UE odbyło się nadzwyczajne spotkanie Intergrupy 
Bałtyckiej Parlamentu Europejskiego, poświęcone omówieniu priorytetów polskiej 
prezydencji w kwestii przeglądu tzw. Strategii Bałtyckiej. 

 



 14 

OŚWIADCZENIA PISEMNE 
 
 
1. Deklaracja w sprawie śledztwa dotyczącego 
wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo 
Payá 
(13 stycznia 2014), (P7_DCL(2014)0005) 
 
 
 
2. Deklaracja w sprawie możliwości wykorzystania 
gazu z alternatywnych źródeł w Europie  
(6 września 2010), (PE 447.496v01-00) 
 
 
 
 
3. Deklaracja w sprawie starań Polski o organizację II 
Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 
roku w Poznaniu 
 (11 listopada 2009), (PE 431.567v01-00) 

 

 

 

 
 
 
 

KONFERENCJE ORAZ WYDARZENIA KULTURALNE W PARLAMECIE 
EUROPEJSKIM W BRUKSELI I STRASBURGU 

 

 

 

 Konferencja Prasowa z Shirin EBADI "Co może 
zrobić Iran, aby poprawić swoją sytuację w 
zakresie praw człowieka, w jaki sposób Europa 
może pomóc?" 
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 Euromaidan Concert: Frozen Hope: wystawa poświęcona protestom w Kijowie i na 
ukraińskim Majdanie Niepodległości (18-21 lutego 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II Europejski Kongres Młodych Rolników (28-29 stycznia 2014 roku) 
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 Drugi szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich UE i krajów Partnerstwa 
Wschodniego (20-21 lutego 2013) 

 

 Spotkanie opłatkowe z Polonią Alzacką. W ramach wizyty Lokalnej Grupy Działania 
KOLD w Strasburgu miało miejsce spotkanie opłatkowe oraz kiermasz świąteczny. 
Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania wielkopolskich tradycji wigilijnych  
(11 grudnia 2012). 

 

 I Europejski Kongres Młodych Rolników. Wydarzenie zostało zorganizowane pod 
patronatem Grupy Europejskiej Partii Ludowej a ambasadorami polskiej delegacji rolników 
byli posłowie PSL: Arkadiusz Bratkowski, Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski oraz 
Czesław Siekierski (5-6 grudnia 2012). 

 

 Seminarium poświęcone wspólnej polityce rolnej UE z udziałem studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania (4 grudnia 2012).  

 

 "Nie ma dzieci, są ludzie; prawa człowieka zaczynają się od 
praw dziecka". Otwarcie wystawy oraz warsztaty poświęcone 
prawom dziecka zorganizowane w ramach obchodów roku 
Janusz Korczaka w Polsce. Wydarzenie współorganizowane ze 
Stałym Przedstawicielstwem Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii 
Europejskiej. (6 listopada 2012). 

 

 "Tero pora na gwiazdora". Cykl spotkań w Strasburgu 
promujących wielkopolskie tradycje Bożonarodzeniowe- projekt 
realizowany przez Lokalną Grupę Działania KOLD działającą na 
terenie Miedzichowa, Pniew, Nowego Tomyśla, Kuślina, 
Opalenicy, Lwówka i Dusznik w projekcie Leader Praw 
(Strasburg, 12-15 grudnia 2011). 
 

 Seminarium poświęcone wspólnej polityce rolnej UE z 
udziałem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania (4-8 grudnia 2011).  
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 Konferencja poświęcona sytuacji Koptów w Egipcie i innych mniejszości 
chrześcijańskich (30 listopada 2011). 
 

 Kalisz Wedding. Wystawa i wydarzenie promujące tradycję i potencjał gospodarczy Płd. 
Wielkopolski (20-23 listopada 2011). 
 
 

 
 
 

 Wystawa z okazji obchodów roku  
J. I. Paderewskiego w Polsce zorganizowana w PE w 
Brukseli przez Posłów do PE: Andrzeja Grzyba, 
Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego przy 
współpracy Muzeum Niepodległości w Warszawie (19 
października 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
16. Pierwszy szczyt Rzeczników 

Praw Obywatelskich UE i 
krajów Partnerstwa 
Wschodniego  
(17-18 października 2011). 
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17. "Mały trójkąt Weimarski" - spotkanie młodzieży i samorządowców z Polski (Kleczew, 
Ostrzeszów), Niemiec (Wolfsberg) i Francji (Lusigny) w ramach inicjatywy Posłów do PE 
Andrzeja Grzyba, Dietera-Lebrechta Kocha z Niemiec oraz Jean-Pierrea Audy z Francji, 
(8-12 maja 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Kazachstan: Wolność Mediów i Społeczeństwo Obywatelskie (8 lutego 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. Seminarium poświęcone wspólnej polityce rolnej UE z udziałem studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania (5-9 grudnia 2010).  

 
20. Obchody upamiętniające 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, zorganizowane przez 

posłów do PE: Andrzeja Grzyba, Czesława Siekierskiego i Jarosława Kalinowskiego.  
W uroczystości udział wzięli również: przywódca przemian wolnościowych na Litwie 
Vytautas Landsbergis oraz prof. Lena Kolarska-Bobińska i Bogusław Sonik, Posłowie do 
PE z PO. Oprawę muzyczną Mszy św. i towarzyszącego spotkania zapewnili weterani 
Zespołu Pieśni i Tańca Promni z SGGW w Warszawie, przybyli do Belgii na zaproszenie 
kolegi z zespołu, Posła do PE z PSL, Jarosława Kalinowskiego (13 lipca 2010). 

 
21. Koncert muzyki kameralnej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

w Centrum Polskim w Brukseli. Koncert zorganizowany został przez Posła do 
Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Rektora Polskiej Misji Katolickiej na Benelux 
Księdza Prałata Ryszarda Sztylkę, Prezesa Rady Polonii Belgijskiej Pana Józefa 
Ptaszyńskiego oraz Dyrektora Centrum Polskiego w Brukseli Pana Zenona Łupinę  
(3 grudnia 2010). 

 
22. Seminarium poświęcone wspólnej polityce rolnej UE z udziałem studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania (6-9 grudnia 2009).  
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WYSTĄPIENIA NA POSIEDZENIACH PLENARNYCH 

 
 

 
1. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności 

destabilizacja Wschodniej Ukrainy (debata) (16.04.2014 godz. 

11:31:14) 

2. Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata) 

(16.04.2014 godz. 20:31:50) 

3. Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce 

bezpieczeństwa obrony (artykuł 36 TUE) - Kompleksowe 

podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (debata) 

(03.04.2014 godz. 09:50:21) 

4. Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej 20-21 marca 

2014r. (12.03.2014 godz. 10:02:24)   

5. Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (12.03.2014 godz.18:49:55) 

6. Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 roku (11.03.2014 godz. 20:12:10) 

7. Sytuacja na Ukrainie (26.02.2014 godz.16:45:32) 

8. Sytuacja w Iraku (26.02.2014 godz.18:00:52) 

9. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (06.02.2014) 
10. Prawo do edukacji w regionie Naddniestrza (06.02.2014 godz.15:43:48) 

11. Sytuacja w Egipcie (05.02.2014 godz.19:46) 

12. Rola Europy w Republice Środkowoafrykańskiej (05.02.2014 r. godz. 17:19:50) 

13. Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (16.01.2014r.)  

14. Zamówienia publiczne (15.01.2014r.) 

15. Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (14.01.2014r.) 

16. Wystąpienia dwuminutowe (13.01.2014r. godz. 20:26) 

17. Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności  

w odniesieniu do Ukrainy (12.12.2013r.) 

18. Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania instrumentów na rzecz działań 

zewnętrznych (11.12.2013r.) 

19. Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie 

(10.12.2013 r. godz. 20.15) 

20. Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt (20.11.2013r.) 

21. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (20.11.2013r.) 

22. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (19.11.2013r.) 

23. Budżet korygujący nr 6/2013 (24.10.2013r.) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140416-10:22:32-994
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140416-10:22:32-994
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140416-10:22:32-994
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140416-20:06:57-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140416-20:06:57-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140403-08:32:36-836
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140403-08:32:36-836
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140403-08:32:36-836
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140403-08:32:36-836
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140403-08:32:36-836
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140312-08:33:21-604
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140312-08:33:21-604
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140312-18:26:23-024
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140311-19:10:16-555
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140226-15:00:52-908
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140226-17:18:58-682
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140206+ITEM-010-02+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-170-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140206-15:26:11-151
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20140205-19:46:52-868
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20140205-17:19:55-731
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140116+ITEM-011-01+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-250-500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140115+ITEM-011-09+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-304-500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140114+ITEM-006-09+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-301-125
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20140113-20:02:15-834
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131212+ITEM-014-16+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-356-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131212+ITEM-014-16+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-356-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131211+ITEM-005-14+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-236-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131211+ITEM-005-14+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-236-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20131210-19:31:50-645
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20131210-19:31:50-645
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131120+ITEM-009-01+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-182-562
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131120+ITEM-009-18+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-440-960
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131119+ITEM-009-01+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-190-375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131024+ITEM-014-11+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-361-000
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24. Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 roku (24.10.2013r.) 

25. Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko 

PE w sprawie sprawozdania za rok 2012 (22.10.2013 r. godz. 20.40) 

26. Uznawanie kwalifikacji zawodowych i współpraca administracyjna za pośrednictwem 

systemu informacji rynku wewnętrznego (09.10.2013 r. godz. 13:53) 

27. Środki podejmowane przez UE i państwa członkowskie dla zatrzymania napływu 

uchodźców w wyniku konfliktu w Syrii. (09.10.2013 r., godz. 10:26)  

28. Ocena skutków wywieranych prze niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne (09.10.2013r.) 

29. Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych (11.09.2013r.) 

30. Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych (9.09.2013 r, godz. 20:06) 

31. Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych(9.09.2013 r., godz 19:47) 

32. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013r. (02.07.2013r. godz. 

10:14) 

33. Przegląd organizacji i funkcjonowania ESDZ w roku 2013 (12.06.2013r. godz. 16:51) 

34. Wolność prasy i mediów na świecie – Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka 

 i demokracji na świecie w 2012 roku oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – 

Propagowanie i ochrona wolności religii i przekonań (12.06.2013r. godz: 19:32) 

35. Strategia UE na rzecz Arktyki (17.04.2013 r., godz. 22:02) 

36. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2012 roku (17.04.2013 r., godz. 19:04) 

37. Europejski Bank Inwestycyjny - sprawozdanie za rok 2011 (7 lutego 2013r.) 

38. Debata na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) (5 lutego 2013r.) 

39. Wystąpienie na posiedzeniu plenarnym - w obronie miejsc pracy w przemyśle 

motoryzacyjnym w Polsce i UE (14.01.2013r. godz. 22.27) 

40. Strategia UE w zakresie praw człowieka - Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka 

i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(12.12.2012; godz. 16:28) 

41. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Sprawozdanie w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego 

wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej 

(11.12.2012r) 

42. Wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania – Sprawozdanie w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131024+ITEM-014-14+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-404-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131024+ITEM-014-14+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=4-404-000
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1382462780513
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1382462780513
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1381319635821
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1381319635821
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1381302085819
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1381302085819
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131009+ITEM-009-04+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-195-250
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20131009+ITEM-009-04+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-195-250
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20130911+ITEM-006-08+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-208-250
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20130911+ITEM-006-08+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-208-250
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1378750021458
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1378750021458
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1378748852854
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1378748852854
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130702-10:14:57-897
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130702-10:14:57-897
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130612-18:11:32-663
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20130612-18:30:40-838
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20130612-18:30:40-838
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20130612-18:30:40-838
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1366226974150
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1366216150878
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130207-11:19:53-974
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130205-21:06:55-557
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130114-22:27:08-868
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20130114-22:27:08-868
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1355321260278
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1355321260278
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1355321260278
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20121211+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-290-125
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20121211+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-290-125
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20121211+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-290-125
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20121211+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-290-125
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23785/seeall.html?type=CRE
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23785/seeall.html?type=CRE
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tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń 

dotyczących tłumaczeń (11.12.2013r.) 

43. Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko - 

Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (20.11.2012) 

44. Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko – 

Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (2) (20.11.2012r.) 

45. Debata nad oświadczeniem Komisji - sytuacja po wyborach na Białorusi (26.10.2012) 

46. Unia bankowa (13.09.2012)  

47. Partnerstwo strategiczne z Rosją - apel o przestrzeganie demokratycznych standardów/ 

Pussy Riot kandydatkami do Nagrody Sacharowa (13.09.2012) 

48. Komentarz dotyczący sytuacji w Syrii (13.09.2012) 

49. Poparcie dla raportu Elmara Broka (12.09.2012) 

50. Sytuacja w Syrii (11.09.2012) 

51. Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej  

i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (11.09.2012) 

52. Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka (12.06.20012r. godz: 15:38) 

53. Debata: UE - Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych? (22.05.2012) 

54. Komentarz w sprawie sytuacji na Ukrainie - sprawa Julii Tymoszenko (22.05.2012) 

 

55. Debata na temat praw człowieka na świecie i polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie 

(17.04.2012) 

56. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji 

na Białorusi (29.03.2012r. godz: 13:00) 

57. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Projekt rezolucji w sprawie procesu integracji 

Serbii z Unią Europejską (29.03.2012r. godz: 13:00) 

58. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Sprawozdanie z wnioskiem dotyczącym 

zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie warunków ewentualnego 

utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EDD) (29.03.2013r. godz. 

13:07) 

59. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Projekt rezolucji w sprawie sprawozdania 

dotyczącego postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2011 roku 

(14.03.2012r.) 

60. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Projekt rezolucji w sprawie sprawozdania  
o postępach Islandii w 2011 roku (14.03.2012r.) 

 
61. Głos w obronie Kazachskiej opozycji (14.03.2012) 
 
62. Głos w obronie Polaków w Holandii (12.03.2012) 
 
63. Komentarz dotyczący sytuacji w Syrii (15.02.2012) 
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23785/seeall.html?type=CRE
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23785/seeall.html?type=CRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1353420439892
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1353420439892
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20121120+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-555-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20121120+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-555-000
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1351233075166
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347535109235
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347534820850
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347534820850
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347534340893
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347451918322
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347379585483
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347375616226
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1347375616226
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20120612-15:01:22-990
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20120329-12:31:11-531
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20120329-12:31:11-531
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20120329-12:31:11-531
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20120329-12:31:11-531
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20120329-12:31:11-531
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-376-625
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-376-625
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-376-625
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-386-750
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=3-386-750
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-014+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-494-000
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 22 

64. Debata na temat praw człowieka (13.12.2011) 
 

65. Debata na temat bieżącej sytuacji na Ukrainie (12.10.2012) 
 

66. Debata na temat sytuacji w Jemenie, Bahrajnie, Syrii i Egipcie (12.10.2011) 
 

67. Wystąpienie na temat szczytu Partnerstwa Wschodniego  (27.09.2011) 
 

68. Komentarz na temat rezolucji w sprawie sytuacji w Libii (15.09.2011) 
 

69. Komentarz na temat rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii (15.09.2011) 
 

70. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania – Sprawozdanie w sprawie skutecznej 
strategii europejskiej w zakresie surowców (13.09.2011r.) 

 
71. Sprawozdanie z debaty na temat raportu: "Polityka zewnętrzna UE na rzecz 

demokratyzacji", Veronique De Keyser  (06.07.2011)  
 

72. Przegląd prezydencji węgierskiej (05.07.2011) 
 
73. Komentarz sprawozdania Miroslava Mikolášika (23.06.2011) 
 
74. Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie 

przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad 
dotyczących ich finansowania (06.04.2011) 

 
75. Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi 

gospodarczemu (06.04.2011) 
 

76.  Debata na temat polityki przemysłowej w erze globalizacji (09.03.2011) 
 

77.  Debata na temat raportu dot. postępów Turcji w procesie integracji w 2010 (09.03.2011) 
 
78. Komentarz sprawozdania Georgiosa Papastamkosa w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 

(08.03.2011) 
 
79. Głos w sprawie zdrowia publicznego (08.03.2011) 
 
80. Komentarz w sprawie możliwości wykorzystywania gazu z alternatywnych źródeł  

w Europie (debata) (08.03.2011) 
 

81. Sprawozdanie z postępów Chorwacji w roku 2010 (16.02.2011) 
 

82. Debata: Adekwatne, stabilne i bezpieczne systemy emerytalne w Europie (16.02.2011) 
 

83. Debata: Praktyczne aspekty dotyczące przeglądu instrumentów UE z myślą o wsparciu 
finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania (16.022011) 

 
84. Sprawozdanie z postępów Chorwacji w roku 2010 (16.02.2011) 

 
85. Debata: Normy emisji dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (15.02.2011) 

 
86. Debata: wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 

patentowej (15.02.2011) 
 

87.  Debata: Skażenie radioaktywne środków spożywczych (15.02.2011) 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20111213+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-451-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20111012-20:04:39-263
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodDateId=20111012-19:37:25-734
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110927+ITEM-014+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-667-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110915+ITEM-007+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-168-250
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110915+ITEM-007+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-189-500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110913+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-405-375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110913+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=pl&query=INTERV&detail=2-405-375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20110706-18:11:39-008
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20110706-18:11:39-008
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110705+ITEM-005+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-047-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110623+ITEM-014+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-206-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-187-000%20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-187-000%20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-187-000%20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-201-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-201-000
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110309&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110309&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110308+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-197-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110308+ITEM-010+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-169-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110308+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-769-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110308+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-769-000
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110216&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110216&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110216&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110216&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110216&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110215&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110215&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110215&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110215&language=pl
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88. Strategia UE dla Morza Czarnego (20.01.2011) 
 

89. Debata: Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (20.01.2011) 
 

90.  Komentarz w sprawie sytuacji na Białorusi (19.01.2011) 
 

91. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu integracji EU - Serbia 
(18.01.2011) 

 
92. Podsumowanie prezydencji belgijskiej (18.01.2011) 
 
93. Debata: Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (debata) 

(15.12.2010) 
 

94.  Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - 2009 (11.11.2010) 
 

95.  Debata: Wzmocnienie OBWE - rola Unii Europejskiej (10.11.2010) 
 

96. Debata: Stan przeprowadzanych reform i rozwoju sytuacji w Republice Mołdawii 
(21.10.2010) 

 
97.  Debata: Polityka regionalna i polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2013 - 

Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego (07.10.2010) 
 

98. Wezwanie do zaprzestania przemocy wojennej w Demokratycznej republice Konga i do 
ochrony praw człowieka (22.09.2010) 

 
99.  Debata: Bezpieczeństwo dostaw gazu (21.09.2010) 
 
100.  Debata:  Wywóz broni (08.09.2010), 

 
101.  Program działań prezydencji belgijskiej (07.07.2010) 
 
102.  Debata: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (07.07.2010) 
 
103. Komentarz w sprawie sytuacji w Kirgistanie (07.07.2010) 
 
104.  Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 

(05.07.2010) 
 
105. Ograniczenie dostaw gazu z Rosji do Białorusi (05.07.2010) 
 
106.  Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010) - Przygotowania 

do szczytu G20 (26-27 czerwca) (16.06.2010 ) 
 
107.  Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka (2008) - Polityka UE na rzecz 

obrońców praw człowieka - Handel towarami wykorzystywanymi, jako narzędzia tortur 
(16.06.2010)  

 
108.  Powodzie w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice 

Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech (16.06.2010) 
 
109.  Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie 

transportu drogowego (15.06.2010) 
 

110.  Potrzeba ustanowienia strategii UE dotyczącej Kaukazu Południowego 
(20.05.2010) 
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http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110119&language=pl
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0039+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20110118&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101215+ITEM-014+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-525
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101111+ITEM-003+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-034
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20101110&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/research-result-list?idmep=23785&language=pl&pageby=unit&page=0&menusearchfrom=bymep&nameMep=GRZYB,%20Andrzej
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/research-result-list?idmep=23785&language=pl&pageby=unit&page=0&menusearchfrom=bymep&nameMep=GRZYB,%20Andrzej
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101007+ITEM-005+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-072
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101007+ITEM-005+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-072
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20100922&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20100922&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100921+ITEM-003+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-047
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100908+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-270
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100707+ITEM-006+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-053
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100707+ITEM-012+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100707+ITEM-017+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-019+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=1-162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-019+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=1-162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=1-204
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-059
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-059
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-013+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-013+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-013+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-019+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-550
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100616+ITEM-019+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-550
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100615+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-041
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100615+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=2-041
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100520+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-075
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111.  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – sprawozdanie roczne 2008 (06.05.2010) 

 
112.  Masowe masakry w Jos, Nigeria, w styczniu i marcu (06.05.2010)  

 
113.  Sprawozdanie roczne 2008 na temat WPZiB - Wdrażanie europejskiej strategii 

bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Układ  
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (10.03.2010) 

 
114.  Polityka UE w odniesieniu do Arktyki  (10.03.2010) 

 
115.  Wyniki szczytu w Kopenhadze w sprawie zmian klimatu (20.01.2010) 

 
116.  Bilans prezydencji szwedzkiej – Konkluzje Rady Europejskiej z 10 i 11 grudnia 

2009 r. (16.12.2009)  
 

117.  Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r. 
(25.11.2009)  

 
118.  Aspekty instytucjonalne utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – 

Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: stan negocjacji z państwami 
członkowskimi (21.10.2009) 

 
119. Bezpieczeństwo energetyczne (Nabucco i Desertec) (17.09.2009)  

 
120. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (16.09.2009) 
 

 
 

WYBRANE WYSTĄPIENIA NA POSIEDZENIACH KOMISJI PARLAMENTARNYCH 

 
 
a) Komisja Spraw Zagranicznych (AFET): 

 

 Współprowadzenie wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych 
(AFET), Komisji Rozwoju (DEVE) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) - 
Ceremonia wręczenie Nagrody Sacharowa "Damom w Bieli" (23.04.2012 r., godz. 18:17) 

 
 

 Debata na zaleceniem dla Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i dla Rady 
dotyczącego przeglądu organizacji oraz działania  ESDZ w 2013 r. (22.04.2013, godz. 
17:19) 

 

 Prezentacja opinii w imieniu AFET i DROI na temat: "Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu"  (dla EMPL) oraz "Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie 
przedsiębiorstw a trwały wzrost" (dla JURI) (25.10.2012) 

 

 Wystąpienie w sprawie Rocznego Raportu w imieniu Grupy EPP (21 marzec 2012) 
 

 Wysłuchanie w sprawie projektu sprawozdania zawierającego wniosek w sprawie 
zalecenia Parlamentu Europejskiego do Rady w sprawie warunków ewentualnego 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100506+ITEM-003+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-040
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100506+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-068
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100310+ITEM-006+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100310+ITEM-006+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100310+ITEM-006+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100310+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-345
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100120+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-237
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091216+ITEM-003+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-058
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091216+ITEM-003+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-058
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091125+ITEM-006+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091021+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-199
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091021+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-199
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091021+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-199
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090917+ITEM-003+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=4-106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090916+ITEM-006+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-073
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130423-1500-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130423-1500-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130423-1500-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130422-1600-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130422-1600-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130422-1600-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20120321-0900-COMMITTEE-AFET&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20120321-0900-COMMITTEE-AFET&category=COMMITTEE&format=wmv
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utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji  
( 8 grudnia 2011)  

 

 EEAS (Europejska Służba Działań Zewnętrznych), (22 czerwca 2011) 

 

 Zagraniczna polityka UE na rzecz demokracji (24 maj 2011) 

 

 Negocjacje i zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy z Turkmenistanem (25 stycznia 
2011) 

 

 Negocjacje i zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy z Turkmenistanem (9 grudnia 
2010) 

 

 Europejska Polityka Sąsiedztwa - problem liberalizacji reżimu wizowego i dodatkowego 
wsparcia finansowego (26 październik 2010)  

 

 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (2 wrzesień 2010).  

 

 Sytuacja w Armenii (13 lipiec 2010). 
 

 

 Kandydatury do Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli za rok 2009 
 (6 październik 2009 r., przy drzwiach zamkniętych). 
 
 

 Instytucjonalne aspekty utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 
AFET/7/01030, 2009/2133(INI) (6.10.2009 r.).  
 
 

 Wyniki irlandzkiego referendum w sprawie traktatu lizbońskiego (6.10.2009). 
 

 

 Sytuacja w Republice Mołdowy po wyborach parlamentarnych z dnia 29 lipca 2009 r. 
(28.09.2009 r.). 

 
 
 
b) Podkomisja Praw Człowieka (DROI)  

 
26-29 sierpnia 2013 r. – delegacja w Pakistanie 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI: wypowiedź posła Andrzeja Grzyba na temat misji 
zagranicznej w Pakistanie- http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/pl/committees/video?event=20130711-1000-COMMITTEE-DROI ( 11.07.2013, godz. 
10:57) 
 

 Współprowadzenie wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), Komisji 
Rozwoju (DEVE) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) - Ceremonia wręczenie Nagrody 
Sacharowa "Damom w Bieli" (23.04.2012 r., godz. 18:17) 
 

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100622-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110524-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1 
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110125-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110125-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20101209-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20101209-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20101026-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20101026-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100902-0911-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100713-1500-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20091006-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20091006-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20091006-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20091006-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20091006-0900-COMMITTEE-AFET&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=pl&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=23785&discussionId=0&page=0&category=0&format=wmv&askedDiscussionNumber=2
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=pl&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=23785&discussionId=0&page=0&category=0&format=wmv&askedDiscussionNumber=2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130711-1000-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130711-1000-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130423-1500-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130423-1500-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130423-1500-COMMITTEE-AFET
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 Posiedzenie Podkomisji DROI: wypowiedź posła Andrzeja Grzyba na temat: Warunki 
osiągnięcia docelowego zmniejszania emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych przewidzianego na 2020r (30.01.2013r.) 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI: Prezentacja poprawek do dwóch raportów: Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (EMPL); Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie 
przedsiębiorstw a trwały wzrost (JURI), (29.11.2012, godz. 10:47) 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI: Wymiana poglądów ze specjalnym przedstawicielem UE 
ds. praw człowieka Stavrosem Lambrinidisem, (28.11.2102, godz. 16:07) 
 

 Prowadzenie Posiedzenia Podkomisji DROI: Aspekty praw człowieka w sprawozdaniach 
Komisji Europejskiej z postępów w 2012 r. (pakiet w sprawie rozszerzenia), Roczne 
sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie w 2011 r. oraz polityki 
Unii Europejskiej w tej dziedzinie, Przegląd unijnej strategii na rzecz praw człowieka, 
Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na prawa człowieka 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI: wypowiedź posła Andrzeja Grzyba na temat Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (9 października 2012) 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb  
o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu(17 wrzesień 2012) 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI: wystąpienie Posła w sprawie Rocznego Raportu w imieniu 
Grupy EPP (19 marzec 2012) 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI (9 lutego 2012): wypowiedz Posła na temat projektu 
rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw 
człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na 
strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka (2011/2185(INI))  

 

 Posiedzenie pod przewodnictwem Posła Andrzeja Grzyba, dot. Europejskiego Funduszu 
na rzecz Demokracji (EED- Europejsku Fundusz na Rzecz Demokracji) (29 listopada 
2011) 
 

 Szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej 
zorganizowane przez Posła do PE Andrzeja Grzyba (17-18.10.2011) - posiedzenie DROI 
poświęcone prezentacji i omówieniu opracowania zleconego z inicjatywy Posła Grzyba na 
temat: "Państwowe Instytucje Praw Człowieka i Krajach Partnerstwa Wschodniego- 
prowadzenie Andrzej Grzyb 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI pod przewodnictwem Posła: prezentacja raportu: Prawa 
człowieka w krajach Partnerstwa wschodniego - z inicjatywy Posła Grzyba (12 lipiec 2011) 
 

 Posiedzenie Podkomisji DROI pod przewodnictwem Posła, zaproszeni Ryszard Kalisz  
i Leon Kieres (11 lipiec 2011) 
 

 Posiedzenie pod przewodnictwem Posła, dot. m.in. przystąpienia UE do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka (07 lipiec 2011 r.) 

 

 Przewodniczenie Podkomisji DROI (30 czerwiec 2011). Jeden z głównych punktów 
wymiana poglądów z v-ce ministrem Stanowskim na temat Europejskiego funduszu na 
Rzecz Demokracji (30 czerwiec 2011) 
 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121128-1500-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121128-1500-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121105-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121105-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121105-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121105-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20121105-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20121009-1600-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20121009-1600-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.youtube.com/watch?v=Y5xbnr0v7KI
http://www.youtube.com/watch?v=Y5xbnr0v7KI
http://www.youtube.com/watch?v=Y5xbnr0v7KI
http://www.youtube.com/watch?v=Y5xbnr0v7KI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20120319-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/PL/committees/video?event=20120209-0900-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/PL/committees/video?event=20120209-0900-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/PL/committees/video?event=20120209-0900-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/PL/committees/video?event=20120209-0900-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20111129-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20111129-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20111129-1500-COMMITTEE-DROI&category=COMMITTEE&format=wmv
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111017-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111017-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111017-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111017-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111017-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110712-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110712-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110711-1500-COMMITTEE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110711-1500-COMMITTEE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110630-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110630-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110630-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
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 Objęcie przez Posła stanowiska p.o. Przewodniczącego DROI (29 czerwiec 2011 r.) 
 

 Posiedzenie pod przewodnictwem Posła (14 kwietnia 2011 r.) 
 

 Wysłuchanie na temat mniejszości i ludności niereprezentowanej z inicjatywy Posła 
(13 kwietnia 2011 r.) 

 

 Wymiana poglądów z ambasadorem Engelbertem Theuermannem, nowym 
przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka w Radzie (COHOM) (7 lutego 
2011) 
 

 Wolność zgromadzeń w Rosji ( 24 czerwiec 2010). 
 

 Wymiana poglądów nt. praw człowieka w Syrii (14 styczeń 2010 r.) 
 

 Wymiana poglądów z Thomasem Hammarbergiem, Komisarzem Praw Człowieka Rady 
Europy (22 październik 2009) 

 

 „Prawa człowieka w Rosji” z udziałem S. Dmitryevskiego, redaktora naczelnego gazety 
Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej „Prawo-zaszczita” z udziałem  
K. Moskalenko- prawnika zajmującego się prawami człowieka, S. Kovaleva, obrońcy praw 
człowieka (30 wrzesień 2009) 
 

 Badanie dotyczące wdrażania wytycznych UE w sprawie tortur – wystąpienie autorki 
badania Anny-Leny Svenson-McCarthy. ( 10 wrzesień 2009) 
 

 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Afganistanie po wyborach prezydenckich i do rad 
prowincjonalnych z dnia 20 sierpnia 2009 r. ( 10 wrzesień 2009 r.) 
 
 
 

c) Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE): 

 
 

 Komentarz Projektu Opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy PE i 
Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącej się, do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (24 kwiecień 2013, godz. 16:45) 

 

 Komentarz w sprawie wdrożenia środków efektywności energetycznej i ich wpływu  
w ramach Polityki Spójności (24 kwiecień 2013, godz. 15:16) 

 

 Wypowiedź Posła w odniesieniu do zmiany dyrektywy odnoszącej się do jakości benzyny 
 i olejów napędowych oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) (19 marca 2013, godz. 
18:39) 

 

 Program na rzecz umiejętności i zatrudnienia (Agenda for New Skills and Jobs)  
 (15 czerwca 2011)  
 

 Wypowiedź Posła na temat Wspólnej Polityki Rolnej do 2020r. (16 marzec 2011) 
 

 Wypowiedź Posła na temat ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na 
rok 2012 (15 marzec 2011). 
 

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110414-0900-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110413-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110413-1500-COMMITTEE-DROI&language=PL&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110207-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110207-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110207-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100624-1500-SPECIAL-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100114-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=pl&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=23785&discussionId=0&page=0&category=0&format=wmv&askedDiscussionNumber=4
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=pl&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=23785&discussionId=0&page=0&category=0&format=wmv&askedDiscussionNumber=4
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090930-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090930-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090930-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090930-1500-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090910-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090910-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090910-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090910-0900-COMMITTEE-DROI&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130424-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130424-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130424-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130424-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130424-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130424-1500-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130319-1530-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130319-1530-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20130319-1530-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110615-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110615-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110316-0900-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110315-0900-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20110315-0900-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
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 Wypowiedź Posła na temat redukcji emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do prezentacji 
Komisarz Connie Hedegaard. (8 listopad 2010) 
 

 Nowa strategia energetyczna dla Europy na lata 2011-2020, (29 września 2010) 
 

 Środki zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, 
dzięki wspólnemu planowaniu badań naukowych (29 września 2009 r.) 
 

 Bezpieczeństwo dostaw gazu (ITRE/7/00727 (29 wrzesień 2009) 
 
 

POŁĄCZONE SPOTKANIA PARLAMENTARNE  
PE -PARLAMENTY KRAJOWE 

 
 
1. "Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie" - posiedzenie  

z udziałem ministra pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem 
 (5-6 grudnia 2011) 

 
2. "Bałkany Zachodnie - w kierunku bardziej zintegrowanej Europy" (13-14 kwietnia 2011) 
 
3. "Budowanie Europy Obywateli" - wystąpienie w ramach grupy roboczej "Promowanie Praw 

Obywatelskich - Europa wartości i praw", (16-17 listopada 2009) 

 

OBSERWACJA WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 

 
 
1. Obserwacja wyborów parlamentarnych w Jordanii, 23 stycznia 2013 
 
2. Obserwacja wyborów parlamentarnych na Ukrainie, 27 października 2012 
 
3. Obserwacja wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie, 07 listopada 2010 
 
4. Obserwacja wyborów prezydenckich na Ukrainie, styczeń 2010  
 
5. Obserwacja wyborów parlamentarnych w Mołdawii, Kiszyniów, 27-30 lipca 2009 

 
 

 UCZESTNICTWO i PYTANIA DO KANDYDATÓW  
W PRZESŁUCHANIACH NOWOPOWSTAJĄCEJ KOMISJI 

EUROPEJSKIEJ NA LATA 2010-2014 

 
 
1. Przesłuchanie: Neelie Kroes, desygnowana na Wiceprzewodniczącą i Komisarza ds. Strategii 
Cyfrowej, 14 stycznia 2010 
 
 
2. Przesłuchanie: Stefan Fule, desygnowany na Komisarza ds. Rozszerzenia i Polityki 
Sąsiedztwa, 12 stycznia 2010 
 

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20internet/frd/vod/player?eventCode=20101108-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20internet/frd/vod/player?eventCode=20101108-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100929-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090929-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20090929-1500-COMMITTEE-ITRE&language=pl&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=pl&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=23785&discussionId=0&page=0&category=0&format=wmv&askedDiscussionNumber=5
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100114-1801-SPECIAL&language=pl&byLeftMenu=researchotherevents&category=SPECIAL&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100114-1801-SPECIAL&language=pl&byLeftMenu=researchotherevents&category=SPECIAL&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100112-1300-SPECIAL&language=pl&byLeftMenu=researchotherevents&category=SPECIAL&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100112-1300-SPECIAL&language=pl&byLeftMenu=researchotherevents&category=SPECIAL&format=wmv#anchor1
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3. Przesłuchanie: desygnowana na Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Komisarza Spraw 
Zagranicznych Catherine Ashton, 11 stycznia 2010 
 

 
 
 
 

WYJAZDY STUDYJNE 
 
Na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba brukselską i strasburską siedzibę parlamentu 
odwiedziło 2 410 osób. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2014: (łączna ilość gości - 196) 
 
 

 Wyjazd studyjny mieszkańców Leszna i okolic - 12-14 kwietnia 2014r. 

 Wyjazd studyjny mieszkańców Skalmierzyc i okolic – 22-24 marca 2014r. 

 Wizyta uczniów Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu z Poznania - 23 stycznia 

2014 r. 

 Wizyta 50 młodych rolników z całej Polski na II Europejskim Kongresie Młodych Rolników 

- 28 i 29 stycznia 2014 r. 

 
 
2013: (łączna ilość gości - 501) 
 
       

 Wizyta polskich dziennikarzy w ramach projektu "Meet Your MEP” - 3-5 grudnia 2013 r. 

 Wyjazd studyjny studentów Wydziału Ekonomii, specjalności Polityka i gospodarka 

żywnościowa oraz SKN Gospodarki Żywnościowej w dniach 1-5.12.2013r.  

 Wyjazd studyjny Przetwórców Sektora Spożywczego z okręgu kaliskiego - 25-27.11. 

2013r.  

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100111-1531-SPECIAL&language=pl&byLeftMenu=researchotherevents&category=SPECIAL&format=wmv#anchor1
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20100111-1531-SPECIAL&language=pl&byLeftMenu=researchotherevents&category=SPECIAL&format=wmv#anchor1
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 Wizyta Przedstawicieli Urzędu Marszałowkiego Województwa Wielkopolskiego -  

19-21 listopada 2013 r. 

 Wizyta delegatów Stowarzyszenia Parlamentarzystów Ruchu Ludowego – 7-8 listopada 

2013 r. 

 Wyjazd Ludowych Zespołów Sportowych - 13-15 października 2013 r. 

 Wizyta Związku Młodzieży Wiejskiej -25 września 2013.  

 Wyjazd studyjny młodzieżowych laureatów z Wielkopolski 06-08 lipca 2013 

 Wyjazd studyjny studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie - 

 24-26 czerwca 2013 r. 

 Wizyta delegacji Rolników z Wielkopolski - 25 czerwca 2013 r. 
 

 Wyjazd studyjny członków Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego  
w Koninie - 15-17 czerwca 2013 r. 

 

 Wizyta samorządowców i pracowników społecznych z powiatów i gmin z Jarosławca, 
Czarnkowa, Lwówka - 6-8 czerwca 2013 r. 

 

 Wyjazd studyjny Laureatów konkursów w Wielkopolsce - 1-3 czerwca 2013 r. 
 

 Wyjazd studyjny samorządowców z Ostrzeszowa - 25-27 maja 2013 r. 
 

 Wizyta członków Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych -  
16 maja 2013 r. 

 

 Wyjazd studyjny wielkopolskich studentów Uniwersytetów III wieku z Ostrowa 
Wielkopolskiego i Ostrzeszowa oraz członkiń Klubów "Amazonek" z Kępna, Ostrzeszowa 
 i Kalisza, 20-22 kwietnia 2013r. 

 

 Wyjazd studyjny studentów, władz i opiekunów naukowych Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej z Piły oraz samorządowców i działaczy gminy Ceków - Bruksela, 17-19 marca 
2013 r.  

 
2012: (łączna ilość gości - 610) 
 

 Wycieczka grupy Lokalnej Grupy Działania KOLD - Strasburg, 12 grudnia 2012 r.  
 

 Wyjazd studyjny studentów i opiekunów naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu - Bruksela, 4 grudnia 2012 r.  

 

 Wizyta samorządowców z powiatu ostrzeszowskiego - 21-25 wrzesień 2012 r. 
 

 Wizyta przedstawicieli FML, ZMW, PSL i ZZCNMR trzech województw: opolskiego, 
dolnośląskiego i lubuskiego - 14-18 wrzesień 2012 r. 

 

 Wizyta Zespołu Ludowego "Grzegorzewianki" - 29 Sierpień 2012 r. 
 

 Wyjazd studyjny młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kucharkach - 10 lipca 2012 r.  
 

 Wyjazd studyjny przedstawicieli Ochotniczych oraz Państwowych Straży Pożarnych 
 z Wielkopolski - 09 lipca 2012 r. 

 



 31 

 Wyjazd studyjny samorządowców województwa Śląskiego - 26-29 czerwca 2012 r. 
 

 Wyjazd studyjny młodzieży z Gimnazjum w Golinie - 18-19 czerwca 2012 r. 
 

 Wyjazd studyjny laureatów konkursów w Wielkopolsce - grupa młodzieżowa, 2-6 maja 
2012 r.  

 

 Wyjazd Grupy Ratownictwa Specjalistycznego S12 OSP Ursus biorącej udział  
w Międzynarodowych Zawodach w Ratownictwie Wysokościowym GRIMPDAY 2012  
w belgijskiej miejscowości Namur 

 

 Wyjazd studyjny laureatów konkursów w Wielkopolsce, 26-30 maja 2012 r. 
 

 Wyjazd studyjny samorządowców oraz działaczy PSL z północnej Wielkopolski,  
21-24 kwietnia 2012 r. 

 

 Wizyta pracowników i delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 16 kwietnia 2012. 
 
 
2011: (łączna liczba gości - 485 osób) 

 

 Wizyta przedstawicieli lokalnej grupy działania KOLD w ramach projektu Tero pora na 
gwiazdora, 12-15 grudnia 2011.  

 

 Wizyta studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz SKN (Studenckie Koło Naukowe),  
4-8 grudnia 2011. 

 

 "Kalisz Wedding"- promocja powiatów kaliskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego w PE, 
20-23 listopada 2011.  

 

 Wizyta przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł spożywczy",  
31.09-4.10. 2011.  

 

 Wyjazd laureatów konkursu ogólnopolskiego PSL, 31.09-4.10.2011. 
 

 Wizyta polskich dziennikarzy w ramach projektu "Meet Your MEP", 19-21 września 2011 r. 
 

 Wizyta partnerska Przygodzic we Francji, 11-18 września 2011.  
 

 Zwycięzcy konkursów subregionalnych południowej Wielkopolski, 29 czerwca -1 lipca. 
 

 Wizyta laureatów oraz nominowanych w konkursach i plebiscytach z południowej 
Wielkopolski, 17-21 czerwca. 

 

 Wyjazd studyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Kalisza, 27-31 maja 2011. 
 

 Wizyta pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 21-25 maja 2011 
. 

 Młodzież i samorządowcy z Polski (Kleczew, Ostrzeszów), Niemiec (Wolfsberg) i Francji 
(Lusigny) w ramach inicjatywy Posłów do PE: Andrzeja Grzyba, Dietera-Lebrechta Kocha 
z Niemiec oraz Jean-Pierr Audy z Francji, 'Mały Trójkąt Weimarski', 8-12 maja 2011 

 
 
2010: (łączna liczba gości - 425 osób) 
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 Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - warsztaty zorganizowane  
w Parlamencie Europejskim pod auspicjami Posła Andrzeja Grzyba: "Polityka rolna w Unii 
Europejskiej", Bruksela, 7 grudnia 2010 

 

 Uczestnicy programu wymiany pracowników celnych lotnisk w Europie, organizowanej 
przez Frontex, Bruksela, 26 listopada 2010 

 

 Przedstawiciele samorządów południowo-wschodniej Wielkopolski, Bruksela,  
1-5 października 2010 

 

 Przedstawiciele mediów wielkopolskich- program "Meet your MEP", Bruksela,  
13-15 września 2010 

 

 Zespół Pieśni i Tańca "Przygodzice", Bruksela, 6-8 lipca 2010 
 

 Szkoła Podstawowa z Węglewa, Bruksela, 1 lipca 2010 
 

 Laureaci konkursu wiedzy o Unii Europejskiej szkół średnich z powiatu tureckiego, 
Bruksela, 25-29 czerwca 2010 

 

 Laureaci "złotej czwórki" w kategorii "Uczeń roku" w plebiscycie "Twojego Pulsu Tygodnia" 
z powiatu ostrzeszowskiego, Bruksela, 25-29 czerwca 2010 

 

 Przedstawiciele samorządowców z gminy Koźminek - 20. rocznica powstania samorządu 
terytorialnego, Bruksela, 25-29 czerwca 2010 

 

 Studenci Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Kaliszu, Bruksela, 25-29 czerwca 
2010 

 

 Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Bruksela, 11-15 czerwca 
2010 

 

 Finaliści konkursu "Shooting star" z gminy Brudzew, Bruksela, 10-12 czerwca 2010 
 

 Przedstawiciele organizacji: Forum Młodych Ludowców, Związek Młodzieży Wiejskiej, 
Związek Zawodowy, Centrum Narodowe Młodych Rolników, Forum Kobiet, Bruksela, 8-12 
maja 2010 

 

 Grupa młodzieży wielkopolskiej, Bruksela, 1- 4 maja 2010 
 

 Przedstawiciele samorządowców ziemi obornickiej, Strasburg, 20-23 kwietnia 2010 
 

 Wielkopolska grupa producencka gęsi "Gayor", Strasburg, 19 kwietnia 2010 
 

 Zwycięzcy rankingu organizacji powiatowych PSL w Wielkopolsce, Bruksela, 9-13 kwietnia 
2010 

 
 
2009: (łączna liczba gości – 193 osoby) 
 

 Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - warsztaty zorganizowane  
w Parlamencie Europejskim pod auspicjami Posła Andrzeja Grzyba: "Polityka rolna w 
Polsce i na świecie, Przyszłość Polskiego rolnictwa w kontekście zmian we Wspólnotowej 
Polityce Rolnej", Bruksela, 6-9 grudnia 2009 
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 Reprezentacja organizacji młodzieżowych: Forum Młodych Ludowców, Związek Młodzieży 
Wiejskiej, Związek Zawodowy Centrum Młodych Rolników, Bruksela, 6-10 listopada. 

 

 Reprezentacja Samorządu Terytorialnego Województwa Wielkopolskiego, Bruksela,  
6-10 listopada 2009 

 

 Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bruksela, 9-13 października 2009 
 
 
 
 

DZIAŁALNOŚĆ POSŁA W KRAJU 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, PATRONATY 
 
 

1. Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z grzyba pod honorowym 
patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Celem konkursu 
jest popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej, promowanie produktów 
żywnościowych charakterystycznych dla Wielkopolski, promocja potraw z grzybami jako 
"dania na każdą okazję" oraz prezentacja potraw i umiejętności kulinarnych –  
grudzień’ 2013 – czerwiec ’2014, cała Wielkopolska 
 

2. II edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Spotkanie  
z Europą” – styczeń 2014, Leszno – honorowy patronat  
 

3. V Jubileuszowy Halowy Turniej Piłki Nożnej – 8 grudnia 2013 r. Jaworzno, patronat 

honorowy 

4. Leszczyńskie „Spotkanie z Europą” – maj 2013 r. Leszno – patronat honorowy 

5. V Piknik Europejski w Kaliszu – patronat honorowy 

6. II edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o UE dla uczniów szkół gimnazjalnych 

Miasta Poznania i powiatu poznańskiego – grudzień’2013-styczeń’2014 – patronat 

honorowy 

7. Plener malarski „Tuwim węglem rysowany” dla uczniów szkół podstawowych –  

20 czerwca 2013 r., Wolsztyn – patronat honorowy 

8. V Jubileuszowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci w Piłce Nożnej Jaworzno’2013 – 

patronat honorowy 

9. Poznańskie Obchody 65 Rocznicy Powstania Państwa Izrael – 12 maja 2013 r. – 

patronat honorowy 

10. Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii podczas Międzynarodowych 

Targów Energii Odnawialnej „GREENPOWER” w Poznaniu organizowana przez 

Wielkopolskie ZMW – 14-15 maja 2013 r. Koło – patronat honorowy 

11. Konferencja naukowa pt. „Budynki pełne energii – budownictwo 

niskoenergetyczne” - 22 maja 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 

– patronat honorowy  
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12. Obchody Dnia Ziemi w powiecie kaliskim – 19 kwietnia 2013 r., Gołuchów/ Kalisz-  

patronat honorowy 

13. XVII Konkurs Mówimy Gwarą – 14 kwietnia 2013 r., Bukowiec Górny – patronat 

honorowy 

14. XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym –  

12-14 kwietnia 2013 r.– honorowy komitet wyścigu 

15. I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o UE „Spotkanie z Europą” –  

maj 2013, Leszno - patronat honorowy 

16. Konkurs „Moja Gmina w Unii Europejskiej” – marzec 2013, Kalisz – patronat honorowy 

17. Konkurs Gwary Wielkopolskiej Galew 2013 „Z gwarą za pan brat” – 16 marca 2013 r., 

Turek – patronat honorowy 

18. Konferencja popularnonaukowa poświęcona 150 rocznicy powstania styczniowego 

połączona z promocją książki „Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie 

powstańczego województwa kaliskiego” - regionalny Konkurs Wiedzy o powstaniu 

styczniowym pn. Biały Orzeł i Pogoń z Aniołem adresowany do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z miasta Kalisza oraz powiatów Jarocin, Kalisz, Kępno, Krotoszyn, 

Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów i Pleszew: styczeń – marzec 2013 r. – patronat 

honorowy 

19. ”Wielko(Polska) edukacja, a podniesienie konkurencyjności wielkopolskiego 
rolnictwa w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego”. 14 grudnia 2012 w Zespole 
Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.  

 
20. VI Forum Europejskie Wielkopolski 30 października 2012 r. w Auli Collegium Iuridicum 

Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Tematem VI edycji Forum był „Traktat z Lizbony + Wiosna Arabska = Nowa Polityka UE 
na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka na Świecie?”. W spotkaniu wzięli udział: 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jerzy Pomianowski, 
Przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Moskwie Ryszard 
Komenda oraz Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Zdzisław Kędzia. 

 
21. VII edycja Szkolnej Ligi Strzeleckiej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

w powiecie konińskim. Rywalizacja odbywała się przez okres 6 miesięcy, a zakończenie 
zawodów odbyło się 22 czerwca 2012 roku - patronat honorowy 

 
22. Gminny konkurs języka angielskiego "SHOOTING STAR" 2012 - Konkurs 

zorganizowano dla wszystkich szkół w Gminie Brudzew. Rozpoczął się 05 czerwca 2012 r. 
i odbywał się w trzech odsłonach - patronat honorowy. 

 
23. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Prawa człowieka – perspektywa 

interdyscyplinarna naukową konfrontację reprezentantów różnych ośrodków 
akademickich i przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych takich jak: prawo, stosunki 
międzynarodowe, studia orientalistyczne, filozofia, socjologia, politologia, ekonomia, 
antropologia, historia, teologia, studia regionalne, kulturoznawstwo czy nauki wojskowe. 
23-24 kwietnia 2012 roku, Warszawa - patronat honorowy. 

 
24. Albatros Piła - Ogólnopolskie Targi Lotnictwa Paralotniowego i Mikrolotowego; Zlot 

motolotni, motoparalotni, paralotni i mikrolotów; Ogólnopolskie Zawody Motoparalotniowe 
w klasach PPG i PPGG. Zlot i targi odbyły się na lotnisku w Pile 20-22 kwietnia 2012,  
a zawody 18-21 kwietnia 2012 - patronat honorowy 
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25. "Unia Europejska. Co było? Co jest? Co będzie?" – konferencja ze studentami 

dotycząca Unii Europejskiej organizowana przez Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych 
 i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół 
WSNHiD be Smart., 13 kwietnia 2012 r. 

 
26. Ogólnopolska Konferencja z okazji 15-lecia Konstytucji RP „Konstytucja 1997 – czy 

wytrzymała próbę czasu?”. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 11 kwietnia 2012 r. 

 
27. Konkurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie - Uczniowie szkół rolniczych  

z południowej Wielkopolski sprawdzali swoją wiedzę z zakresu BHP. Finał konkursu odbył 
się w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku Kwiecień 2012r - patronat 
honorowy. 

 
28. III Finał Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka 

pod hasłem „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Odbył się 11 luty 2012 
r. w I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - udział wzięli młodzi artyści z niemal całej 
Polski - patronat honorowy. 

 
29. Kaliski Tygiel Kulturowy „BYŁA TU KIEDYŚ ULICA ZŁOTA” - Spektakl poetycko-

muzyczny w całości oparty o teksty Kaliszan bądź związane z żydowskim Kaliszem odbył 
się w Restauracja KTW w Kaliszu, 24 marca 2012r. Impreza otwierała 3. Dni Kultury 
Żydowskiej w Kaliszu - patronat honorowy. 

 
30. I Ogólnopolski Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych STER: 

Strategia – Taktyka – Ekonomia – Rozwój.  Kongres zorganizowany został przez 
Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES” funkcjonujące przy Instytucie 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  
13 stycznia 2012 r. 

 
31. Seminarium na temat Wspólnej Polityki Rolnej w Strategii Europa 2020 - Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu - luty 2011 r. 
 
32. Patronat nad Międzynarodowym Turniejem Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych 

"Kępno -CUP 2010", który odbył się w dniach 28-30.10 2010. 
 
33. V Forum Europejskie Wielkopolski w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile 

– 23 kwietnia 2010, temat: "Strategia Europa 2020. Edukacja podstawą rozwoju UE".   
W spotkaniu udział wzięli m. in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. 
Maria Elżbieta Orłowska oraz Poseł do PE Piotr Borys. Część merytoryczną będącą 
wprowadzeniem do dyskusji przedstawiła Wicedyrektor Centrum Informacji Europejskiej 
Katarzyna Trzeciak, natomiast dyrektor Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej 
Ryszard Stefanowski przedstawił projekt Wielkopolska E!Szkoła. 

 
34. Seminarium na temat działalności Parlamentu Europejskiego na Uniwersytecie  

A. Mickiewicza w Poznaniu – 18 kwiecień 2010. W seminarium udział wzięli 
przedstawiciele organizacji pozarządowej Forum Młodych Dyplomatów oraz z Koła 
Naukowego Stosunków Międzynarodowych UAM w Poznaniu. 

 
35. Rola kobiet w Unii Europejskiej - konferencja, 8 marca 2010, Ostrzeszów  
 
36. IV Forum Europejskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu -  

8 stycznia 2010, temat: "Ekonomia, Ekologia, Efektywność. Polityka energetyczne Unii 
Europejskiej". Gośćmi spotkania byli m. in. Minister Środowiska prof. dr hab. Maciej 
Nowicki oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Sidonia Jędrzejewska i Konrad 
Szymański.  Przybyłych powitał prof. Jan Chajda - rektor PWSZ oraz prezydent Kalisza 
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Janusz Pęcherz. Zainteresowaniem cieszył się wykład profesora Kapuścińskiego  
z Politechniki Częstochowskiej, poświęcony skutkom zmian klimatycznych. 

 
37. Sesja popularnonaukowa w sali Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

w ramach obchodów "Zaduszek Mikołajczykowskich" - wykład prof. Bogusława 
Zielińskiego z UAM na temat „Rola Słowian w historii Europy"; 12 grudzień 2009. 

 
38. III Forum Europejskie Wielkopolski na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu - 9 października 2009, temat: Po 
referendum w Irlandii- co dalej?  W debacie wzięli udział m.in. Posłowie do Parlamentu 
Europejskiego: Konrad Szymanski i Filip Kaczmarek. Część merytoryczną do debaty 
przygotował prof. dr hab. Zbigniew Czachór - wykładowca Wydziału Nauk Politycznych 
 i Dziennikarstwa UAM. 

 
39. Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu "Rolnictwo w ramach Strategii 

Europa 2020" - 18 lutego 2011 
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Facebook: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego 
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