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Przypominamy, że 13 września 2017 roku, a więc w najbliższą środę o godzinie
9.00 na forum Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji Europejskiej,
Jean-Claude Juncker, wygłosi coroczne Orędzie o stanie Unii.Tegoroczne orędzie
przypada w sześć miesięcy po opublikowaniu Białej Księgi w sprawie przyszłości
Europy,
która
stała
się
podstawą
do
ożywionej
dyskusji
na
pięcioma
scenariuszami ewolucji Unii do 2025 r.
Od marca 2017 przy wsparciu instytucji politycznych i spo?ecze?stwa obywatelskiego prowadzona jest szeroko
zakrojona debata na ten temat. W ponad 1750 wydarze? zorganizowanych przez sam? Komisj? lub przy jej
wsparciu wzi??o do tej pory udzia? ponad 270 tys. obywateli. Jeszcze wi?cej osób uczestniczy?o w tych
wydarzeniach za po?rednictwem internetu.
Od marca do czerwca odby?y si? 102 spotkania w ramach tzw. Dialogów obywatelskich, zorganizowano 750
wydarze? dla ponad 85000 uczestników, a 785 eventów i publikacji odby?o si? w mediach, w ramach spotka? w
Parlamentach narodowych i przedstawicielstwach UE. Tematowi przysz?o?ci Europy po?wi?cono 106000
tweetów.
W nadchodz?cych miesi?cach zorganizowane zostan?
kolejne wydarzenia i debaty, a obywatele mog? równie?
zabiera? g?os bezpo?rednio, korzystaj?c ze strony
internetowej:https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_pl
W or?dziu o stanie Unii przewodnicz?cy Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych
koncepcji, a pierwsze wnioski mog? zosta? sformu?owane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu
2017 r. Pomo?e to w podejmowaniu decyzji co do dalszych dzia?a?, jakie nale?y zrealizowa? przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na czerwiec 2019 r.
Wszyscy powinni?my tak?e aktywnie wypowiedzie? si? o zaproponowanych scenariuszach, które obejmuj?
nast?puj?ce opcje:
„Kontynuacja”: UE-27 nadal realizuje pozytywny program reform;
„Nic poza jednolitym rynkiem”: UE-27 b?dzie koncentrowa? si? na jednolitym rynku, gdy? 27 pa?stw
cz?onkowskich nie b?dzie w stanie porozumie? si? w coraz liczniejszych dziedzinach polityki;
„Ci, którzy chc? wi?cej, robi? wi?cej”: UE-27 b?dzie funkcjonowa?a jak obecnie, ale zainteresowane pa?stwa
cz?onkowskie b?d? mog?y ?ci?lej wspó?pracowa? w okre?lonych dziedzinach;
„Robi? mniej, ale efektywniej”: UE skoncentruje si? na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w
wybranych dziedzinach polityki, ograniczy za? swoje dzia?ania gdzie indziej;
„Robi? wspólnie znacznie wi?cej”: pa?stwa cz?onkowskie zdecyduj? si? dzieli? wi?cej uprawnie?, zasobów i
decyzji we wszystkich dziedzinach.
Scenariusze te obejmuj? szereg mo?liwo?ci, a wyniki ich zastosowania mog? by? ró?ne, w zale?no?ci od obszaru
polityki. Pokazuj? one obrazowo przysz?o?? Europy, nie wykluczaj? si? wzajemnie ani nie s? wyczerpuj?ce.
Dlatego te? zach?camy do wyra?enia opinii o
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przysz?o?ci Europy pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_pl
Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2029_pl.htm
Zobacz film o debacie na temat przyszłości UE:
http://defiris.ec.streamcloud.be/findmedia/07/141467/LR_I141467INTPL1W.mp4?latest=000
5456979
Strona www PE poświęcona Orędziu: http://www.soteu.eu/, tam też linki do FB i
Twittera i innych mediów społecznościowych, które transmitować będą Orędzie.
Zobacz zapowiedź wydarzenia przygotowaną przez PE: https://youtu.be/zBsTNsqwias
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