
Druga sesja plenarna
22–23 października

Drodzy uczestnicy sesji plenarnej!

Witamy na drugiej sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która od-
będzie się 22–23 października 2021 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu. 22 października 2021 r. odbędą się posiedzenia przygotowawcze1, a 23
października 2021 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.00–17.00 będzie miała miejsce sesja
plenarna konferencji.

Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, prosimy o wypełnienie formularza rejestra-
cyjnego online. Odpowiedni link znajduje się w zaproszeniu. Rejestracja jest nie-
zbędna do uzyskania akredytacji; ułatwi też inne ważne kwestie praktyczne.

Po przybyciu do Parlamentu Europejskiego prosimy udać się do wejścia do budynku
WEISS i kierować się znakami „welcome desk”. Recepcja będzie się znajdować w
galerii Emilio Colombo na pierwszym piętrze (budynek Weiss). Pracownicy re-
cepcji powitają Państwa i pomogą w znalezieniu drogi. Tam również otrzymają Pań-
stwo wszystkie potrzebne dokumenty, identyfikator i przepustkę (o ile już ich Państwo
nie mają), niezbędne, by wejść do budynków PE.

Poniżej znajdą Państwo przewodnik zawierający informacje praktyczne. Pracownicy
recepcji odpowiedzą także na wszelkie pytania.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa przyjazd do Strasburga.

Wspólny Sekretariat Konferencji w sprawie przyszłości Europy

1 Informacje o godzinach posiedzeń przygotowawczych znajdują się w pkt 2.5.

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY

Przyszłość jest
w Twoich rękach



1 Miejsce
Sesja plenarna konferencji odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Stras-
burgu, w sali posiedzeń plenarnych w budynku Louise Weiss (oznaczonym literą H na
planie). Możliwe będzie również uczestnictwo zdalne, które należy zaznaczyć w formula-
rzu rejestracyjnym. Praktyczne szczegóły dotyczące uczestnictwa zdalnego zostaną
przekazane z wyprzedzeniem uczestnikom sesji plenarnej, którzy przy rejestracji wy-
brali udział zdalny.

1.1 WSTĘP DO BUDYNKÓW

Jeżeli nie mają Państwo przepustki umożliwiającej wstęp do Parlamentu Europej-
skiego, muszą Państwo udać się do wejścia do budynku Louise WEISS (od strony
allée du Printemps). Należy przynieść ze sobą zaproszenie. Można korzystać z par-
kingu De Madariaga.

1.2 RECEPCJA I BIURA

Recepcja będzie znajdować się w galerii Emilio Colombo na pierwszym piętrze
budynku Weiss i służyć Państwu pomocą w znalezieniu drogi; tam otrzymają Pań-
stwo też dokumenty, identyfikator i przepustkę. Osoby posiadające już przepustkę
uprawniającą do wejścia do Parlamentu Europejskiego (z ostatniego posiedze-



nia plenarnego konferencji), są proszone o wzięcie jej ze sobą. Pracownicy re-
cepcji odpowiedzą też na wszelkie pytania. Biura będą otwarte w czwartek 21 paź-
dziernika w godz. 9.00–18.00, w piątek 22 października w godz. 8.00–18.00 i w sobotę
23 października w godz. 8.00–10.00.

Podczas sesji plenarnej Parlament Europejski może udostępnić uczestnikom konfe-
rencji biura. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z biur, prosimy wysłać najpóźniej do
wtorku 19 października wiadomość elektroniczną na adres commonsecretariat@futu-
reu.europa.eu.

2 Posiedzenie plenarne

2.1 CZAS WYSTĄPIEŃ

Sesja plenarna odbędzie się 23 października 2021 r. w Parlamencie Europejskim
w Strasburgu w godz. 9.00–12.30 i 14.00–17.00.

Listy mówców na każdą część sesji plenarnej należy przekazać Wspólnemu Sekre-
tariatowi na adres commonsecretariat@futureu.europa.eu do piątku 22 października
do godz. 12.00. Czas wystąpień przydzielony delegacjom uczestniczącym w sesji ple-
narnej zostanie podany do wiadomości w odpowiednim czasie. Oprócz wstępnie przy-
dzielonego czasu wystąpień podczas debaty porannej i popołudniowej będzie ograni-
czona możliwość poproszenia o głos (30 sekund), aby od razu uzyskać odpowiedź lub
zadać pytanie (30 sekund) mówcy obecnemu na sali (czas wystąpień w ramach pro-
cedury niebieskiej kartki). Możliwość tę będą mieli tylko uczestnicy konferencji
obecni na sali posiedzeń plenarnych. Liczba niebieskich kartek przypadająca na
każdą delegację i debatę zostanie podana do wiadomości wraz z czasem wystąpień.
Uczestnicy sesji plenarnej znajdą więcej informacji na temat tego, jak korzystać z nie-
bieskiej kartki, na swoim miejscu w sali posiedzeń plenarnych.

Jeśli zamierzają Państwo uczestniczyć w sesji zdalnie, otrzymają Państwo z wy-
przedzeniem informacje potrzebne do połączenia. Nasi technicy skontaktują się z
Państwem przed rozpoczęciem sesji plenarnej konferencji, aby przetestować połącze-
nie.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że będą Państwo przemawiali z mównicy
umieszczonej na środku sali posiedzeń plenarnych. Natomiast w ramach procedury
niebieskiej kartki głos zabiera się ze swojego miejsca.

2.2 ROZKŁAD MIEJSC W SALI POSIEDZEŃ

Sesja plenarna konferencji odbywa się w sali posiedzeń plenarnych, jak zaznaczono
wyżej. Miejsca w sali zostaną przypisane w porządku alfabetycznym. Recepcja poin-
formuje każdego uczestnika sesji plenarnej konferencji o przypisanym numerze miej-
sca. Woźni będą kierowali Państwa od wejścia do sali posiedzeń plenarnych do przy-
dzielonego miejsca. Prosimy, aby po zajęciu miejsca włożyli Państwo do czytnika kart
otrzymany w recepcji identyfikator. Jeden bliski współpracownik każdego uczestnika



konferencji będzie mógł zająć miejsce na trybunie lub w sali do śledzenia przebiegu
obrad.

2.3 TŁUMACZENIE USTNE

Na sesjach plenarnych zapewnione zostanie tłumaczenie ustne na 24 języki urzę-
dowe UE. Oznacza to, że będą mogli Państwo słuchać obrad i zabierać głos w tych
językach.

2.4 DOKUMENTY

Siedem dni przed rozpoczęciem sesji plenarnej będą mogli Państwo znaleźć przy-
datne dokumenty w sekcji „sesja plenarna konferencji” na wielojęzycznej platformie
cyfrowej https://futureu.europa.eu/pages/plenary.

2.5 SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE

Posiedzenia dziewięciu grup roboczych odbędą się w godz. 11.00–13.00 i 14.00–
16.00 w piątek 22 października. Bardziej szczegółowe informacje o grupach robo-
czych będą przekazywane drogą elektroniczną.

Posiedzenia delegacji odbędą się w czwartek 21 października wieczorem i w piątek
22 października. Delegacjom zostały już przydzielone wnioskowane przedziały cza-
sowe na posiedzenia i zostaną Państwo o nich poinformowani.

Spotkania rodzin politycznych odbędą się w piątek 22 października w godz. 18.00–
20.00.

Za podanie liczby i nazwisk uczestników (potrzebnych do tabliczek z nazwiskami) od-
powiadają organizatorzy posiedzenia, którzy informują też o wszelkich innych szcze-
gólnych potrzebach, pisząc na adres commonsecretariat@futureu.europa.eu. Proszę
pamiętać, że nadal obowiązują ograniczenia związane z COVID-19 i w salach może
przebywać mniej osób niż zwykle. Wszelkie zmiany dotyczące tłumaczeń ustnych na-
leży zgłaszać niezwłocznie, a służby tłumaczeń ustnych będą je rozpatrywać indywi-
dualnie.

3 Kwestie praktyczne

3.1 ŚRODKI OCHRONY ZDROWIA I HIGIENY W POMIESZCZE-
NIACH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Sesje plenarne konferencji odbywają się w pełnej zgodności z obowiązującymi prze-
pisami sanitarnymi. Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w Parlamencie Eu-
ropejskim są określone w decyzji przewodniczącego. Obejmują one w szczególności
przepisy dotyczące noszenia masek, ograniczenia kontaktów personalnych i spraw-
dzania temperatury przy wchodzeniu do budynków Parlamentu. Egzemplarze przepi-
sów są dostępne w recepcji.



Proszę pamiętać, że w budynkach Parlamentu, w tym podczas wystąpień ze swo-
jego miejsca w sali posiedzeń plenarnych, oraz w czasie korzystania z samocho-
dów służbowych, obowiązuje wymóg noszenia zawsze masek medycznych zakry-
wających usta i nos. Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku przewodniczenia
posiedzeniom, wypowiadania się z mównicy na posiedzeniu plenarnym ani pod-
czas przebywania pojedynczo w biurze.

Uprzejmie prosimy o przyniesie własnej maski spełniającej następujące wymogi:

medyczne maski ochronne lub maski filtrujące FFP2 (bez zaworu).

3.2 PRZEPISY I ŚRODKI DOTYCZĄCE PODRÓŻY

3.2.1 Podróż do Strasburga

Zaleca się sprawdzenie przed przyjazdem najnowszych przepisów dotyczących
podróży do Francji (pod kątem tego, czy jest się osobą zaszczepioną albo ozdro-
wieńcem, oraz „koloru” kraju, z którego Państwo przyjeżdżają):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

Posiadacze unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (EUDCC) mogą wjechać do
Francji bez dalszych ograniczeń (takich jak test czy kwarantanna), pod warunkiem że
ich zaświadczenie zawiera:

 Dowód szczepienia, który jest ważny:

 po upływie 7 dni od podania drugiej dawki szczepionki podawanej w
dwóch dawkach (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZe-
neca/Vaxzevria/Covishield);



 po upływie 28 dni od podania szczepionki jednodawkowej (John-
son&Johnson/Janssen);

 po upływie 7 dni od podania szczepionki dla osób, które wyleczyły się z
COVID-19 (wymagane tylko 1 podanie szczepionki).

albo

 Negatywny wynik testu na COVID-19.

 Akceptowane są zarówno testy PCR, jak i testy antygenowe.

 Ważność: 72 godziny (przed przyjazdem) w przypadku testów PCR i 48
godzin w przypadku testów antygenowych. Uwaga! Osoby podróżujące
z Cypru, Grecji, Malty, Hiszpanii, Niderlandów lub Portugalii muszą pod-
dać się testowi na mniej niż 24 godziny przed lotem.

albo

 Wynik pozytywnego testu PCR lub testu antygenowego sprzed co najmniej
11 dni i maksymalnie 6 miesięcy, świadczący o wyzdrowieniu po COVID-19.

Nawet posiadacz EUDCC musi wypełnić oświadczenie, które można znaleźć tutaj:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-internatio-
nal-travel.

3.2.2 Wyjazd ze Strasburga

Przy wyjeździe ze Strasburga obowiązują różne przepisy w zależności od tego, dokąd
się Państwo udają. Strona internetowa Komisji Europejskiej https://reopen.eu-
ropa.eu/en/ zawiera przegląd sytuacji zdrowotnej w krajach UE w oparciu o dane Eu-
ropejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Zawiera ona również infor-
macje na temat obowiązujących ograniczeń, w tym kwarantanny i wymogów dotyczą-
cych testów dla podróżnych.

3.2.3 Ośrodek testów na COVID

W piątek 22 października w godz. 13.00–17.00 w Strasburgu otwarty będzie ośrodek
testów dla posłów i pracowników potrzebujących testu PCR przed podróżą. Ośrodek
testów znajduje się w sali C03101 na trzecim piętrze budynku WEISS w tzw. strefie
Kanału przy sali obrad.  Poniżej znajduje się plan piętra:



3.3 PRZEPISY SANITARNE WE FRANCJI

Należy pamiętać, że zaświadczenie COVID (pass sanitaire) jest wymagane w restau-
racjach, barach i kawiarniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (w tym na tarasie),
ale nie przy zamawianiu na wynos. Nie dotyczy to usług gastronomicznych w Parla-
mencie Europejskim.

Proszę zapoznać się z aktualnymi środkami sanitarnymi we Francji (noszenie masek,
pass sanitaire, dystans społeczny/fizyczny):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 USŁUGI GASTRONOMICZNE

Otwarte punkty gastronomiczne z różnorodną ofertą posiłków i możliwością zamawia-
nia na wynos:

Czwartek, 21 października:

- Flower Bar będzie otwarty w godz. 8.00–21.00 jako kawiarnia, wieczorem bę-
dzie serwowane danie gorące;

Piątek, 22 października:

- Flower Bar będzie otwarty w godz. 8.00–21.00 jako kawiarnia, wieczorem bę-
dzie serwowane danie gorące;



- Restauracja samoobsługowa wraz z tarasem będzie otwarta w godz. 11.45–
15.00; będzie oferować wybór dań na zimno i gorąco, przystawek i deserów;

- Restauracja dla posłów / Salons będą otwarte wieczorem w godz. 18.30–21.00
dla grup liczących co najmniej 10 osób, a rezerwacji na kolację należy dokonać
z 24-godzinnym wyprzedzeniem;

Sobota, 23 października:

- Flower Bar będzie otwarty w godz. 8.00–18.00 jako kawiarnia;

- Bar dla posłów będzie otwarty w godz. 8.00–17.30 jako kawiarnia;

- Restauracja samoobsługowa wraz z tarasem będzie otwarta w godz. 11.45–
15.00; będzie oferować wybór dań na zimno i gorąco, przystawek i deserów;

- Restauracja dla posłów / Salons będą otwarte w godz. 11.45–15.00 dla grup
liczących co najmniej 10 osób, a rezerwacji na obiad należy dokonać z 24-go-
dzinnym wyprzedzeniem.

Pomoc w tej sprawie można uzyskać pod adresem

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 DOSTĘPNOŚĆ

Budynki Parlamentu Europejskiego są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawno-
ściami.

Podczas rejestracji online proszę wskazać swoje szczególne potrzeby, a my dołożymy
wszelkich starań, aby je zaspokoić.

3.6 TRANSPORT

3.6.1 W Strasburgu

Po Strasburgu można się z łatwością poruszać środkami transportu publicznego i
pieszo. Tramwaj do centrum odjeżdża regularnie sprzed budynku Louise Weiss. Z
przystanku przed budynkiem Winston Churchill mają Państwo dostęp do szerokiej
sieci połączeń autobusowych. Więcej informacji na temat transportu publicznego w
Strasburgu można znaleźć na stronie https://www.cts-strasbourg.eu/en/. W razie po-
trzeby przy wejściach do Parlamentu Europejskiego czekają taksówki.

Uczestnicy konferencji plenarnej mogą korzystać z samochodów służbowych Par-
lamentu Europejskiego podczas podróży do i z Parlamentu w Strasburgu (w miarę
dostępności samochodów). Rezerwacji można dokonać w centrum rezerwacji po-
jazdów najlepiej drogą mailową: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, bezpośred-
nio w holu przy wejściu do budynku Churchill lub telefonicznie: +32 2 28 41000.



Samochód należy zarezerwować z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
Przez cały czas należy zachowywać bezpieczną odległość 1,5 m. W praktyce oznacza
to, że w każdym samochodzie służbowym może przebywać jednocześnie tylko je-
den pasażer a w busie maksymalnie dwóch pasażerów.

Proszę wziąć pod uwagę, że ta usługa nie obejmuje osób towarzyszących.

3.6.2 Podróże na lotnisko i z lotniska

Przejazd pociągiem z lotniska w Strasburgu do dworca w Strasburgu trwa 8 minut.
Więcej informacji o rozkładach jazdy i biletach można znaleźć na stronie

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Na przejazd z lotniska i na lotnisko w Strasburgu można też zarezerwować samochód
służbowy Parlamentu (w zależności od dostępności). Rezerwacji należy dokonać naj-
później do godz. 20.00 dnia poprzedniego. Usługa ta przysługuje wyłącznie uczestni-
kom sesji plenarnej.

Ponadto miasto Strasburg oferuje uczestnikom sesji plenarnej przejazd samochodem
lub autobusem (w zależności od liczby wniosków) zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami sanitarnymi. Usługa ta jest dostępna w przypadku następujących lotnisk:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – hala przylotów
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/ drugie piętro / punkt infor-

macyjny A
 Frankfurt nad Menem: www.frankfurt-airport.de – terminal 1 / hala B / drzwi 4

/ obok centrum powitalnego
 Bâle-Mulhouse: www.euroairport.com – hala przylotów po stronie francuskiej

Rezerwacji można dokonać pod adresem transport-europe@strasbourg.eu. Potwier-
dzenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną.

Więcej informacji o tej usłudze udzielają służby transportowe miasta Strasburg:

 telefon: + 33 (0)3 68 98 77 03

 e-mail: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu or transport-europe@strasbo-
urg.eu

3.7 PUNKT INFORMACYJNY MIASTA STRASBURG

Podczas sesji plenarnej w piątek i sobotę mają Państwo do dyspozycji punkt informa-
cyjny, który obsługują osoby mogące udzielić odpowiedzi na pytania o pobyt w Stras-
burgu i Alzacji.

Lokalizacja: budynek WEISS, pierwsze piętro, biuro T01073 i hol wejściowy budynku
CHURCHILL.



3.8 ZAKWATEROWANIE

Euraccueil udzieli Państwu informacji dotyczących hoteli i zakwaterowania podczas
sesji w Strasburgu. Tel. +33 (0)3 88522838. E-mail: euraccueil@otstrasbourg.fr

Jeżeli postanowią Państwo nocować w hotelu w Kehl (Niemcy) lub okolicy, proszę
wziąć pod uwagę obowiązujące w Niemczech przepisy związane z COVID-19. Infor-
macje o zasadach wjazdu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie interneto-
wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268

Zalecamy skontaktowanie się z wybranym hotelem w sprawie wymogów obowiązują-
cych w czasie pobytu (korzystanie z EUDCC, uprzednie wykonanie testu itp.).


