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Podsumowanie listopadowej sesji plenarnej: 
prawa konsumenta, bezdomność,  

wolność mediów  
Na sesji plenarnej 23-26 listopada posłowie zatwierdzili nowe prawa dla konsumentów, 

wezwali do rozwiązania problemu bezdomności  
i zajęli stanowisko w sprawie strategii przemysłowej UE. 

Posłowie m.in. wezwali Komisję 
Europejska do promowania praktyki 
ponownego użycia produktów 
poprzez poprawę skuteczności, 
systematyczności i opłacalności 
napraw. Chcą również lepszego 
oznakowania produktów w zakresie 
ich trwałości, wspierania lokalnych 
rynków surowców wtórnych i 
zakładów naprawczych. 

P a r l a m e n t w y s t ąp i ł t a k ż e o 
zaostrzenie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów w celu 
lepszego gwarantowania bezpieczeństwa wszystkich towarów sprzedawanych w UE, 
zarówno w Internecie, jak i poza nim, oraz tych, które zostały wyprodukowane w UE i 
poza nią. 
 
Europosłowie wezwali państwa członkowskie do zawarcia porozumienia w sprawie 
budżetu na lata 2021-2027 i tym samym umożliwienia przepływu środków unijnych dla 
złagodzenia kryzysu koronawirusowego.  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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20201119STO92005/how-to-promote-sustainable-consumption
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20201119STO92005/how-to-promote-sustainable-consumption
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku/20200131STO71519
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200625STO82007
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Posłowie określili także swoje priorytety dla przyszłej strategii przemysłowej podkreślając 
potrzebę zrównoważonego rozwoju, strategicznej autonomii, konkurencyjności oraz 
badania i innowacji w UE. W przyjętej w środę rezolucji wzywają Komisję Europejską do 
przedstawienia uaktualnionego projektu, odzwierciedlającego skutki pandemii w sektorze 
przemysłowym i wspierającego przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, w przejściu niezbędnej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 

Nie zabrakło także tematu dot bezdomności. Posłowie zaapelowali o rozwiązanie 
problemu bezdomności do 2030 roku. Chcą działań dążących do integracji osób 
bezdomnych na rynku pracy i zapewnienia im równego dostępu do opieki zdrowotnej i 
edukacji. 

Zatwierdzono także wsparcie w wysokości 823 mln euro na odbudowę po trzęsieniu ziemi 
w Chorwacji i powodziach w Polsce, a także na pomoc siedmiu krajom (Chorwacji, 
Portugalii, Grecji, Niemcom, Hiszpanii, Węgrom i Irlandii) w walce z kryzysem 
zdrowotnym wywołanym przez COVID-19. 
 
Obejrzyj film podsumowujący ostatnią sesję 
 
Źródło: europarl.europa.eu 

Koronawirus: uwaga na oszustwa i nieuczciwe 
praktyki w internecie  

UE podejmuje działania przeciw internetowym sprzedawcom wykorzystującym 
obawy związane z wybuchem pandemii koronawirusa do sprzedawania 

fałszywych leków lub windowania cen. 
Ponieważ coraz więcej z nas zostaje w 
domu z powodu samoizolacji i dystansu 
społecznego, coraz częściej robimy zakupy 
online. Niektórzy handlowcy wykorzystują 
nasz niepokój o zdrowie nasze i naszych 
rodzin, aby sprzedawać fałszywe leki lub 
p r o d u k t y r z e k o m o z a p o b i e g a jąc e 
zarażeniu się koronawirusem po bardzo 
wysokich cenach. 

Do tych produktów może zaliczać się 
wszystko, od maseczek po leki i środki 
dezynfekujące do rąk, fałszywie określane jako np. „jedyne lekarstwo na koronawirusa” 
lub „najlepsza ochrona przed Covid-19” i sprzedawane po cenach wielokrotnie 
przewyższających ich wartość. Nieuczciwi sprzedawcy stosują także inne sztuczki - np. 
aby skłonić konsumentów do zakupu, fałszywie twierdzą, że produkty są na wyczerpaniu. 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Żródło: Freepick.pl

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20201112STO91445/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92128/meps-set-out-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201119STO92006/parlament-zeli-rijesiti-problem-beskucnistva-u-eu-u
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201119STO92006/parlament-zeli-rijesiti-problem-beskucnistva-u-eu-u
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92126/covid-19-and-natural-disasters-EU823-million-in-eu-aid-for-eight-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20201119STO92008/podsumowanie-sesji-plenarnej-prawa-konsumenta-bezdomnosc-wolnosc-mediow
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku/20200131STO71519/wieloletni-budzet-ue-co-to-jest
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Zawsze sprawdzaj wiarygodne źródła informacji na temat koronawirusa: rządy krajowe, 
ministerstwa zdrowia lub organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja 
Zdrowia. 

 
Na co zwracać uwagę! 

Jeśli zauważysz którekolwiek z poniższych, zalecamy 
ostrożność i czujność: 

•Twierdzenie wprost lub dawanie do zrozumienia, że 
produkt może zapobiegać lub wyleczyć COVID-19 

•Korzystanie z nieoficjalnych źródeł, takich jak 
samozwańczy lekarze, dla poparcia stwierdzeń 

•Wykorzystywanie nazw lub logo instytucji rządowych, 
oficjalnych ekspertów lub instytucji międzynarodowych, 

które rzekomo je poparły, ale bez linków lub odniesień do oficjalnych dokumentów 

• Stwierdzenia, że produkt jest: „dostępny tylko dziś”, „zaraz się wyprzeda”, itp. 

• Ogólne stwierdzenia, takie jak: „najniższa cena na rynku”, „jedyny produkt, który może 
wyleczyć zakażenie COVID-19” itp. 

Jeśli natrafisz na bezpodstawne lub wprowadzające w błąd stwierdzenia na platformie 
internetowej, poinformuj operatora platformy. Pamiętaj, że czasami Twoi znajomi lub 
rodzina mogą je udostępniać bez złych zamiarów, ponieważ dali się nabrać i myślą, że Ci 
pomagają. 
 
Dowiedź się więcej o zagrożeniach w sieci  
 
Źródło: europarl.europa.eu 

Nagroda LUX: widzowie i posłowie do PE 
wybierają zwycięski film 

Nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego przechodzi duże zmiany, aby 
jeszcze więcej widzów mogło zobaczyć jeszcze więcej europejskich filmów. 

 
Ta ustanowiona przez Parlament Europejski 13 lat temu nagroda filmowa wspierająca 
dystrybucję europejskich filmów zmienia się dla Was - od teraz widzowie będą 
bezpośrednio zaangażowani w wybór zwycięskiego filmu, a odnowiona Nagroda LUX 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200402STO76414/koronawirus-uwaga-na-oszustwa-i-nieuczciwe-praktyki-w-internecie?fbclid=IwAR1b7z-XstK4UwkwpGyZkrfbJWoHxeQFXhjOZ3J0tDazZcyqMud1m9D7Z4A
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku/20200131STO71519/wieloletni-budzet-ue-co-to-jest
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połączyła siły z Europejską Akademią Filmową (European Film Academy, EFA), aby 
dotrzeć do liczniejszej publiczności. 

Nagroda LUX: nowy scenariusz 

J e s i eń : k o m i s j a z ł o ż o n a z e 
specjalistów z branży filmowej wybierze 
filmy, do których zostaną wykonane 
napisy w 24 oficjalnych językach UE 

12 grudnia: trzy filmy nominowane do 
nagrody zostaną ogłoszone podczas 
ceremonii wręczania Europejskiej 
Nagrody Filmowej (EFA) w Berlinie 

Grudzień 2020-kwiecień 2021: 
widzowie w całej Europie mogą oglądać 
nominowane filmy na pokazach lub 
online 

Do 11 kwietnia 2021: widzowie i 
posłowie do PE głosują online - mają po 
połowie głosów 

28 kwietnia 2021: zwycięski film 
og łoszony podczas ceremonii w 
Parlamencie Europejskim 
 
Zainteresowa ł Ciebie ten temat. 
Przeczytaj więcej tutaj 

Źródło: europarl.europa.eu 

Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży 
im. Karola Wielkiego 2021 

Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o 
wymiarze europejskim? Zawalcz o 

Młodzieżową Nagrodę im. Karola Wielkiego 
2021 i zdobądź fundusze na rozwój swojej 

inicjatywy.  
Więcej informacji tutaj 

Źródło: europarl.europa.eu 
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© Europarl.europa.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200903STO86309/nagroda-lux-widzowie-i-poslowie-do-pe-wybieraja-zwycieski-film
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2020/20201016IPR89546/nagroda-im-sacharowa-2020-przyznana-opozycji-demokratycznej-na-bialorusi
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/zawalcz-o-europejska-nagrode-dla-mlodziezy-im-karola-wielkiego-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2020/20201016IPR89546/nagroda-im-sacharowa-2020-przyznana-opozycji-demokratycznej-na-bialorusi
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EUROPE DIRECT ŁÓDŹ  

Zapraszamy na bezpłatny warsztat! 

Zapraszamy osoby w wieku 55+ z 
woj. łódzkiego do udziału w 
warsztacie "Las w słoiku". 
Materiał instruktażowy  jak 
przygotować "Las w s łoiku" 
zostanie nagrany i udostępniony 
na profilu Punktu, w prywatnych 
wiadomościach mailowych. 
Pakiety do tworzenia "Lasu w 
słoiku" (poza słoikiem) będa 
dostępne do odbioru w naszej 
siedzibie aż do końca stycznia 
2021. 
 

Zgłoszenia kieruj pod adresem europedirectlodz@newtechlodz.com  
Zapraszamy! 
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ  

EUROPE DIRECT - ŁÓDŹ 
UL. SIENKIEWICZA 55, 90-009 ŁÓDŹ 

E-MAIL: EUROPEDIRECTLODZ@NEWTECHLODZ.COM    
WWW.EUROPEDIRECT-LODZ.PL   

 „Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”
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