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WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA POSŁA ANDRZEJA GRZYBA

SPRAWOZDANIA


Sprawozdawca w imieniu Grupy EPL do raportu Euronest "Polityka w kwestii wydobycia
gazu niekonwencjonalnego i jego potencjalnego wpływu na rynki energetyczne UE i
państw partnerskich Europy Wschodniej"



Sprawozdawca w imieniu Grupy EPL do raportu "Odpowiedzialność przedsiębiorstw za
poważne naruszenia praw człowieka w krajach trzecich" (2015/2315(INI))



Sprawozdawca PE do raportu "Nowe podejścia UE do praw człowieka i demokracji –
ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego
utworzenia" (2014/2231(INI))



Sprawozdawca PE do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich
obiektów energetycznego spalania (COM(2013)0919 – C7 0003/2014 – 2013/0442(COD))



Sprawozdawca w imieniu Grupy EPL do raportu Euronest "Wyzwania, potencjał i nowe
zaangażowanie
współpracujących,
dotyczące
efektywności
energetycznej
i odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerstwa Wschodniego"

INTERPELACJE
(ZAPYTANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ)



Handel ludźmi (23-03-2017)



Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat
drogowych (07-12-2016)



Środki finansowe z perspektywy finansowej 2007-2013 / pomoc publiczna
(09-11-2016)



Kryzys w rolnictwie (08-09-2016)



TTIP (13-05-2016)
Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (05-05-2015)



Indywidualne negocjacje warunków technicznych, a zagrożenie
ws. eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej (27-01-2015)



Nowe przepisy o płacy minimalnej Republiki Federalnej Niemiec (26-01-2015)



Finansowanie linii 116 000 (11-12-2014)



Możliwość przeprowadzenia trzeciego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej (24-072014)
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Wspólny projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ
w 2017 r. (15-03-2017)



Projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r.
(13-03-2017)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi (21-11-2016)



Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi (16-11-2016)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania
broni jądrowej (25-10-2016)



Motion for a resolution on nuclear security and non-proliferation (19-10-2016)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie ataków na szpitale i szkoły, stanowiących
pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (25-04-2016)



Projekt rezolucji w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących pogwałcenie
międzynarodowego prawa humanitarnego (20-04-2016)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i
kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (20-01-2016)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w
2016 r. (20-01-2016)



Projekt rezolucji w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i
kompleksowych umów o wolnym handlu zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (14-012016)



Projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r.
(14-01-2016)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży (25-11-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Afganistanu, w szczególności zabójstw w prowincji
Zabul (25-11-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (25-11-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie kary śmierci (07-10-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi ( 09-09-2015 )



Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi w świetle zbliżających się wyborów
prezydenckich w 2015 r. ( 08-09-2015 )



Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (
08-07-2015 )



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności w
sprawie dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves'a Makwambali i
Freda Baumy ( 08-07-2015 )
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Wspólny projekt rezolucji w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o NGO i związkach
zawodowych ( 08-07-2015 )



Wspólny projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w
2015 r. ( 10-03-2015 )



Projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na 28. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (0403-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji po ataku
na szkołę w Peszawarze (14-01-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Rosji, w szczególności przypadku Aleksieja
Nawalnego (14-01-2015)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie (14-01-2014)



Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie (12-01-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Sudanu: przypadek dr Amina Mekkiego Medaniego
(17-12-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Mauretanii, zwłaszcza przypadku Birama Dah Abeida
(17-12-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli
(17-12-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie zamknięcia organizacji pozarządowej Memoriał
(laureata Nagrody im. Sacharowa z 2009 r.) w Rosji (22-10-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja
(17-09-2014)



Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE–Rosja (16-09-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbrodni agresji (16.07.2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ukrainy (16-07-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Nigerii – niedawne zamachy Boko Haram
(16-07-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie Sudanu – sprawa Meriam Yahii Ibrahim (16-07-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolności słowa i zgromadzeń w Egipcie (16-07-2014)



Projekt rezolucji w sprawie zbrodni agresji (15-07-2014)



Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie (15-07-2014)



Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania
broni jądrowej (25-10-2016)



Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wdrażania
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla

Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa)
(2016/2067(INI)) (23.11.2016)


Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi (16-11-2016)

POPRAWKI

1. Sprawozdanie ws. "Wpływu handlu międzynarodowego i polityki handlowej UE na
globalne łańcuchy wartości" 2016/2301(INI)
2. Poprawki składane do projektu zalecenia w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie
zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej
strony 12502/2016 – C8 0517/2016 – 2016/0298(NLE)
3. Poprawki składane do projektu opinii - prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
4. Poprawki składane do sprawozdania w sprawie Kobiet i ich roli na obszarach wiejskich
(2016/2204(INI)
5. Poprawki składane do sprawozdania w sprawie w sprawie zintegrowanej polityki Unii
Europejskiej wobec Arktyki (2016/2228(INI))
6. Poprawki składane do projektu w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady określające zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z
oznakowaniem zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009
2016/0084 (COD)
7. Poprawki składane do projektu w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez
państwa członkowskie w latach 2021-2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu
wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniające
rozporządzenie PE i Rady 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i
sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych
mających znaczenie dla zmiany klimatu (COM 2016-2016/0231 (COD))
8. Poprawki składane do projektu w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej
stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 –
2014/0011(COD))
9. Poprawki składane do projektu w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu
przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (2016/2030(INI))
10. Poprawki składane do projektu w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za poważne
naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (2015/2315(INI))
11. Poprawki składane do rocznego sprawozdania o prawach człowieka i demokracji na
świecie oraz polityce w UE (2015/2229(INI))
12. Poprawki składane do projektu opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i
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Energii ustanawiającej ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającej
dyrektywę 2010/30/UE (2015/0149(COD))
13. Poprawki składane do sprawozdania w sprawie "zwalczania handlu ludźmi w stosunkach
zewnętrznych UE" (2015/2340(INI))
14. Poprawki składane do sprawozdania w sprawie "Prawa Człowieka i migracja w krajach
trzecich" (PE573.042 - 2015 / 2316 (INI))
15. Poprawki składane do projektu w sprawie kosztów redukcji emisji oraz inwestycji
niskoemisyjnych. Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2015) 0337-C8-0190/20152015/0148(COD))
16. Poprawki składane do projektu Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2015) 5952015/0375(COD))
17. Poprawki składane do projektu Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (COM(2015) 5942015/0274(COD))
18. Poprawki składane do projektu Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (COM(2015) 5962015/0276(COD))
19. Poprawki składane do sprawy nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji –
ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego
utworzenia (2014/2231(INI))
20. Poprawki składane do wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie BWPA i
perspektywy dla politycznej stabilności (2014/2229(INI))
21. Poprawki składane do sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r.
PE544.183 - 2014/2952(RSP)
22. Poprawki składane do projektu opinii Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa
energetycznego (2014/2153(INI))
23. Poprawki składane do Projektu Opinii Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Handlu
Międzynarodowego: w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w
sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (2014/2228(INI))
24. Poprawki składane do projektu zalecenia do drugiego czytania w sprawie stanowiska
Rady w pierwszym czytaniu przyjętego w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
zmieniającej
dyrektywę
98/70/WE
odnoszącą
się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych („dyrektywę ILUC”).
(10710/2/2014 – C8-0000/2014 – 2012/0288(COD))
25. Poprawki składane do projektu opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2014/2153(INI))
26. Poprawki składane do projektu opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dla Komisji Handlu Międzynarodowego w
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sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (2014/2228(INI))
27. Poprawki składane do sprawozdania Euronest na temat wyzwań, potencjału i nowego
zaangażowania współpracujących, dotycząca efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii w ramach Partnerstwa Wschodniego
28. Poprawki składane do rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji
na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2014/2216(INI))
29. Poprawki składane do rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji
na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2014/2216(INI))
30. Poprawki składane do projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmian dyrektywy 2003/87/WE COM(2014)
0020 - 2014/0011(COD)
31. Poprawki składane do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w
odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do
niedrogowych maszyn ruchomych (COM(2014) 0581-C8-0168/2014-2014/0268(COD))
32. Poprawki składane do projektu w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów
zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE Wniosek
dotyczący dyrektywy (COM(2013) 0920-C7-0004/2014-2013/0443(COD))

33. Poprawki

składane do projektu sprawozdania zawierającego projekt rezolucji
nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady na temat zawarcia układu między Unią
Europejską z jednej strony, a Republiką Mołdawii z drugiej strony. (09828/201-C80130/2014-2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI))

34. Poprawki składane do projektu sprawozdania dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (2013/0442(COD))

WYSTĄPIENIA NA POSIEDZENIACH PLENARNYCH
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Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny - Składowanie odpadów - Odpady - Opakowania i odpady opakowaniowe (debata)
(14-03-2017)



Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (debata) (14-03-2017)



Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (debata) (13-02-2017)



Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (18-01-2017)



Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)
(14-12-2016)



Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii
Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (debata) (13-12-2016)



Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata) (22-11-2016)



Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października) (debata) (26-10-2016)



Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (debata) (26-10-2016)



Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich
(krótka prezentacja) (24-10-2016)



Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata) (06-07-2016)



Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015
(debata) (06-07-2016)



Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2016 r. (debata)
(05-07-2016)
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Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2016 r. (debata) (2)
(05-07-2016)



Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu
UE-Turcja (debata) (13-04-2016)



Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz
konkluzje ze szczytu UE-Turcja (debata) (09-03-2016)



Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
(03-02-2016)



Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko
Komisji (obowiązek ustalenia kryteriów dla substancji zaburzających gospodarkę
hormonalną) (debata) (02-02-2016)



Program działań prezydencji holenderskiej (debata) (20-01-2016)



Układy o stowarzyszeniu/ pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu z Gruzją,
Mołdawią i Ukrainą (debata) (20-01-2016)



Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (debata) (20-01-2016)



Priorytety UE na posiedzenia UNHCR w 2016 r. (debata) (20-01-2016)



Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz
polityka UE w tym zakresie (debata) (16-12-2015)



Wyniki COP 21 (debata) (15-12-2015)



Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (debata)
(02-12-2015)
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Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach
15–16 listopada 2015 r. (debata) (25-11-2015)



Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach
15–16 listopada 2015 r. (debata) (2) (25-11-2015)



Stan unii energetycznej (debata) (24-11-2015)



Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata) (28-10-2015)



Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w
szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z
posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25
października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada
2015 r. (debata) (27-10-2015)



Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w
szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z
posiedzenia
przywódców
poświęconego
szlakowi
zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz
przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12
listopada 2015 r. (debata) (2) (27-10-2015)




Sytuacja w Syrii (debata) (07-10-2015)
Kara śmierci (debata) (06-10-2015)



Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
(debata) (06-10-2015)



Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
(debata) (2) (06-10-2015)



Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz
Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (krótka
prezentacja) (09-07-2015)



Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych (debata) (07-07-2015)



Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
(debata) (06-07-2015)



Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (debata) (20-05-2015)



28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata) (12-03-2015)



Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (debata) (2) (11-032015)



Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz
polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata) (11-03-2015)



Decyzja podjęta w sprawie ram strategicznych unii energetycznej (debata) (25-02-2015)



Przygotowania do nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów (12 lutego 2015 r.)
(debata)
(11-02-2015)



Oznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych
(debata) (09-02-2015)



Program prac prezydencji łotewskiej (debata) (14-01-2015)



Konkluzje Rady Europejskiej (18 grudnia 2014 r.) (debata) (13-01-2015)



Program prac Komisji na rok 2015 (debata) (16-12-2014)



Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (debata) (16-12-2014)



Układ o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony
- Zawarcie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką
Mołdawii, z drugiej strony (debata) (13-11-2014)



Układ o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony
- Zawarcie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką
Mołdawii, z drugiej strony (debata) (2) (13-11-2014)



Zamknięcie organizacji Memoriał w Rosji (nagroda im. Sacharowa w 2009 r.) (23-10-2014)



Przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji kolegium komisarzy
i ich programu (debata) (22-10-2014)



Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 października 2014 r.) (debata)
(21-10-2014)



Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie (debata)
(18-09-2014)



Sudan, przypadek Meriam Yahii Ibrahim (17-07-2014)



Sytuacja w zakresie płatności w budżecie UE w świetle bezprecedensowego poziomu
zobowiązań UE pozostających do realizacji (debata) (16-07-2014)



Sytuacja w Iraku (debata) (16-07-2014)



Zbrodnia agresji (debata) (16-07-2014)



Sytuacja na Ukrainie (debata) (15-07-2014)



Sytuacja na Ukrainie (debata) (2) (15-07-2014)

UCZESTNICTWO I PYTANIA DO KANDYDATÓW
W PRZESŁUCHANIACH NOWOPOWSTAJĄCEJ KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA LATA
2014-2019
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Przesłuchanie Johannesa Hahna, kandydata na komisarza do spraw europejskiej

polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych


Przesłuchanie Federicii Mogherini, kandydatki na Wiceprzewodniczącą Komisji
Europejskiej i Wysoką przedstawicielkę Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa

KONFERENCJE ORAZ WYDARZENIA KULTURALNE W PARLAMECIE
EUROPEJSKIM W BRUKSELI I STRASBURGU
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Zakładając dwie różne skarpetki, Poseł Andrzej Grzyb wsparł akcję #socksbattle4DS
zorganizowaną z inicjatywy World Youth Alliance, z okazji obchodów Światowego Dnia
Zespołu Downa. Poseł Grzyb dołączył do akcji udostępniając film i nominując kolejne
osoby, m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa PSL i Jarosława Kalinowskiego,
posła do PE. (21.03.2017)



#DrzewoDlaPolski - akcja sadzenia drzew to pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego w
Kaliszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzecu – jednego z kaliskich sołectw.
Inicjatywa to odpowiedź na nowe prawo, które spowodowało, że w Polsce pod topór
poszły tysiące, często wiekowych drzew. Swoją akcją, Ludowcy podjęli jednocześnie
walkę o lepsze, czystsze powietrze w Polsce. Pierwsze drzewo posadził Poseł Andrzej
Grzyb, który następnie wskazał do posadzenia kolejnych drzew swoich kolegów, m.in.
Władysława Kosiniaka, prezesa PSL. (28.02.2017)
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Koktajl połączony z wystawą fotografii i dyskusją na temat praw człowieka na Białorusi,
szczególnie w kontekście kary śmierci, której wykonywanie wciąż obowiązuje w tym kraju,
06.02.2017



Konferencja o gospodarce o obiegu zamkniętym - „Move to Circular Economy”,
Bruksela 07.12.2016
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Sytuacja Praw Człowieka na Bliskim Wschodzie – debata zainicjowana przez europosła
Andrzeja Grzyba w DROI - Mniejszości w Iraku i Syrii: na skraju destrukcji - Chrześcijanie,
Jazydzi, Turkmenii, mniejszość Sannicka 30 maja 2016



III SZCZYT RZECZNIKÓW PRAW OBYWATELSKICH PARTNERSTWO WSCHODNIE,
BAŁKANY ZACHODNIE I UNIA EUROPEJSKA 15-16 MARCA 2016 ROKU, PARLAMENT
EUROPEJSKI
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ŚNIADANIE ROBOCZE POŁĄCZONE
Z DYSKUSJĄ O PRZYSZŁOŚCI
ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
W
POLSCE - GOSPODARZ ANDZREJ
GRZYB (24-03-2015)



"Wolność
religii
i
wyznania:
Chrześcijanie i inne mniejszości na
Bliskim Wschodzie" - wysłuchanie
publiczne w ramach posiedzenia
Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu
Europejskiego (26-02-2015)



"Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne
mniejszości na Bliskim Wschodzie" - wysłuchanie
publiczne w ramach posiedzenia Podkomisji Praw
Człowieka Parlamentu Europejskiego (26-02-2015)



Sytuacja praw człowieka i mniejszości na Ukrainie - m.in. sytuacja Tatarów
Krymskich - wysłuchanie w ramach DROI4 grudnia 2014



SMAK WOLNOŚCI – POLSKIE TRUSKAWKI W PE- upamiętnienie 25. Rocznicy
pierwszych wolnych wyborów w Polsce (04-06-2014)

MISJE W IMIENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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misja Podkomisji Praw Człowieka PE na 31 sesje Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie
18-19 marca 2015



misja Podkomisji Praw Człowieka PE na 31 sesje Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie
14-15 marca 2016

WYJAZDY STUDYJNE
Na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba w czasie kadencji 2009-2014 brukselską i
strasburską siedzibę parlamentu odwiedziło 2 923 osób.

Na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba w czasie kadencji 2014-2019 brukselską
i strasburską siedzibę parlamentu odwiedziło 1240 osób.
Rok 2017 - 119 osób





Wyjazd studyjny Laureatów Konkursów z Województwa Wielkopolskiego, (2-4.05.2017);
50 osób.
Wizyta w PE nauczycieli z powiatu ostrzeszowskiego, (02.05.2017); 38 osób.
Wizyta PE w Brukseli studentów prawa, członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów
Prawa (ELSA) z Uniwersytetu Westminster w Londynie, (28.03.2017); 5 osób.
Spotkanie w PE w Brukseli z przedstawicielami Izby Rolniczej i Związku Plantatorów Buraka
Cukrowego z Podkarpacia, (16.02.2017); 26 osób.

Rok 2016 - 448 osób
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Wizyta przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z pięciu europejskich krajów w ramach
programu Erasmus+ w Strasburgu (13.12.2016)
Wyjazd studyjny Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania, Bruksela (06.12.2016)
Wizyta dziennikarzy z Wielkopolski w ramach programu „Meet Your MEP”,
Bruksela (05-07.12.2016)
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Trakt Piastów”
(16.11.2017)
Zwycięzcy Konkursów oraz Organizacje Pozarządowe z Województwa Wielkopolskiego 2016
09 26-28









Grupa Samorządowców i animatorów społeczności lokalnych z Województwa
Wielkopolskiego 2016 07 11-13
Młodzieżowe drużyny piłki ręcznej z Województwa Wielkopolskiego - międzynarodowe
zawody piłki ręcznej 2016 07 05
Wizyta młodzieży zwycięzców wielkopolskich konkursów i olimpiad 2016 06 27-29
Wizyta sympatyków Tygodnika Nowego, Stowarzyszenia ,,Dajmy Szanse Naszym” oraz
działaczy OZPN Piła 2016 06 01-02
Wizyta laureatów wielkopolskich konkursów i olimpiad 2016 05 02-04
Wizyta przedstawicieli wielkopolskich środowisk prawniczych 2016 04 21
Wizyta liderów społeczeństwa obywatelskiego Wielkopolski 2016 04 04-06

Rok 2015 - 535 osób
















Seminarium studentów Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania, Bruksela, 2015 12 06-08
Wizyta Wydziału nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Strasburg 2015 09 07-09
Wizyta Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Bruksela 2015 09 07-08
Wizyta przedstawicieli samorządów terytorialnych z Północnej Wielkopolski, Strasburg (05.0707.07)
Wizyta grupy ze Zbąszyna, Bruksela (07.07)
Wizyta radnych z Sejmiku Wielkopolskiego, Bruksela (02.07)
Wizyta laureatów i zwycięzców młodzieżowych konkursów, Bruksela (30.06-02.07)
Wizyta przedsiębiorców z Południowej Wielkopolski, Bruksela (22.06-24.06)
Wizyta grupy z Ostrowa Wielkopolskiego, "Kasprowiczanka", Bruksela (11.06)
Wizyta grupy z Wielkopolski w Strasburgu (10.06)
Wizyta grupy z Czrnegolasu, Bruksela (08.06)
Wizyta przedstawicieli organizacji społecznych i laureatów konkursów, Bruksela (11.0513.05.2015)
Wizyta laureatów i zwycięzców młodzieżowych konkursów w Wielkopolsce oraz reprezentacji
uczniów liceum w Ostrzeszowie w Parlamencie Europejskim na zaproszenie posła Andrzeja
Grzyba, Bruksela (17.04-21.04.2015)
Wizyta studentów international relations Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z
wizytą studyjną w Brukseli na zaproszenie posła Grzyba (13.04-15.04.2015)
Wizyta w Parlamencie Europejskim przedstawicieli banków spółdzielczych zrzeszonych w
Poznaniu, Bruksela (17.03.2015)

Rok 2014 – 328 osoby
 Wizyta członków Lwowieckiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą na zaproszenie
posła Andrzeja Grzyba odwiedzili Parlament Europejski w Brukseli (17.12.2014)
 Wizyta dziennikarzy w ramach projektu "Meet Your MEP" (Bruksela, 2-4 grudnia 2014)
 Seminarium studentów Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania (Bruksela, 02.12.2014)
 Wizyta Delegacji Posłów X Kadencji Sejmu (Bruksela,16.10.2014 - 18.10.2014)
 Wyjazd studyjny mieszkańców powiatu poznańskiego. Uczestnikami byli Członkowie
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, sołtysi, przedstawiciele
Rad Osiedli oraz
przedsiębiorcy (01.10.2014)
 Wyjazd studyjny przedstawicieli wielkopolskich środowisk prawniczych (Strasburg,
15.09.2014)
 Wyjazd studyjny laureatów konkursów w Wielkopolsce- "Superstrażacy" i "Konkurs kulinarny
na najsmaczniejszą potrawę z grzyba" (Bruksela, 07-09.11.2014)
 Wyjazd studyjny laureatów konkursów w Wielkopolsce- "Supersołtysi" i "Konkurs kulinarny na
najsmaczniejszą potrawę z grzyba" (Bruksela, 30.09-02.10.2014)
 Wyjazd studyjny członków i sympatyków Grodziskiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy z
Zagranicą oraz mieszkańców z okolic Grodziska Wielkopolskiego (Bruksela, 22.07.2014)
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DZIAŁALNOŚĆ POSŁA W KRAJU
UDZIAŁ W KONFERENCJACH, PATRONATY




·
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Udział w Komitecie Honorowym Jubileuszu 150-lecia istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaliszu (27.09.2014)
Patronat Finału Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii
(Lisków, 28.11.2014r.)
Patronat IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława
Mikołajczyka (Gniezno, 11.12.2014)
Patronat Konkursu recytatorskiego „Poznańskie dziewiątki”(Poznań, 04.02.2015)
Patronat Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych
(Brzeziny, 27.03.2015.)
Patronat nad Międzynarodowymi Mistrzostwami Policji w Siatkówce Plażowej
(Turek, 06.05.2015)
Patronat
nad
I
Gminnym
Konkursem
„Jestem
małym
ratownikiem”
(Siedlików, 10.06.2015r.)
Patronat nad XIV Powiatową Wystawą Koni w Korpysach (05.07.2015)
Patronat III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu
(21-23.08.2015)
Partner Honorowy Plebiscytów Głosu Wielkopolskiego Wielkopolski Strażak Ochotnik
2015, Rolnik Roku Wielkopolski 2015 oraz Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich 2015
(lipiec – wrzesień 2015r.).
Patronat konkursu "Na najsmaczniejszą potrawę z grzyba"
Patronat konkursu „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
Patronat nad obchodami stulecia Harcerstwa na Ziemi Ostrzeszowskiej
Patronat nad Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski w Sumo Seniorek i Seniorów
„Poland Open 2014”
Patronat nad zawodami wędkarskimi o Puchar Posła A. Grzyba Kobyła Góra (15.06.2014)
Komitet Honorowy 150-lecie OSP Kalisz
Referat: II Konferencja Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa i
eksploatacja (9.09.2014 Boszkowo)
Wystąpienie nt. „Unia Europejska, a Partnerstwo Wschodnie” podczas Seminarium
Mołdawia w Europie (08.08.2014, Kalisz)
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www.andrzejgrzyb.eu
www.europarl.europa.eu
www.andrzejgrzyb.blog.onet.pl
www.few.org.p1
www.wielkopolska.psl.pl
Facebook: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego
Twitter: @GrzybAndrzej
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