DIALOG OBYWATELSKI z Komisarz Bieńkowską - weź udział!
Wpisany przez Anna Jedrzejewska

W piątek 8 września z mieszkańcami Krakowa spotka się komisarz ds.
rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i
średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska. Temat Dialogu
Obywatelskiego to "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa,
bezpieczniejsi obywatele". Osoby zainteresowane udziałem prosimy o
rejestrowanie się on-line - do 4 września.
Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz nowego programu UE –
Akcja Przygotowawcza Europejskiego Programu Badań Obronnych.
Dialog odbędzie się w centrum hotelowo – konferencyjnym Hotel Holiday
Inn Kraków City Center, ul. Wielopole 4, w godzinach 11:00 – 12:30.
Debata organizowana jest wspólnie z Fundacją Instytutu Studiów
Strategicznych w Krakowie. Portfolio polskiej komisarz obejmuje m.in.
rozwój jednolitego rynku wewnętrznego UE, wzmocnienie bazy
przemysłowej państw Unii poprzez inwestycje w nowe technologie oraz
ochronę zasad konkurencji w całej Unii Europejskiej. Komisarz Elżbieta
Bieńkowska jest również przedstawicielem UE ds. małych i średnich
przedsiębiorstw.

https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/zaproszenie_dialog_obyw
atelski_.pdf
Dialogi Obywatelskie odbywają się od 2012 roku – w Polsce będzie to
kolejne takie wydarzenie. W 2015 roku wiele emocji wzbudziła debata o
TTIP z Komisarz ds. Handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r.
komisarz Malmström ponownie odwiedziła Warszawę – tym razem
dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada (CETA). W październiku
2016 i ponownie w maju 2017 Dialogi Obywatelskie w Polsce prowadził
także Vytenis Andriukaitis, który w KE odpowiada za zdrowie i
bezpieczeństwo żywności. W czerwcu 2017 r. Warszawę odwiedził Johannes
Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji ws.
rozszerzenia, który był gościem III Forum Młodzieży Partnerstwa
Wschodniego.
Udział w debacie z komisarz Bieńkowską będzie okazją, aby lepiej
poznać i przedyskutować kwestie związane z: badaniami nad
technologiami w zakresie obronności, Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i
Obrony UE czy też Europejską Strategią Globalną.
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Aby wziąć udział w Dialogu Obywatelskim należy potwierdzić przybycie
do poniedziałku 4 września 2017 r. mailowo na adres:
biuro@iss.krakow.pl lub telefonicznie +48 12 421 62 50.
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