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W Dniu Europy, a więc 9 maja 2018, Komisja Europejska
rozpocząła skierowane do wszystkich Europejczyków internetowe
konsultacje społeczne. Komisja zwraca się do wszystkich obywateli UE z
pytaniem, w którym kierunku ma podążać Unia Europejska.
Te wyjątkowe konsultacje, część szerszej debaty na temat
przyszłości Europy zainicjowanej przez Komisję białą księgą w
dniu 1 marca 2017 r., zostały przygotowane przez zespół składający
się z 96 obywateli z 27 państw członkowskich, którzy wspólnie
zadecydowali o treści pytań.
Konsultacje te to część trwającej debaty na temat
przyszłości UE złożonej z 27 państw członkowskich,
zainicjowanej białą księgą Komisji z dnia 1 marca 2017 r.
Już wcześniej można było zgłaszać swoje opinie online;
rozpoczęte dziś konsultacje stanowią uzupełnienie tej
debaty. Konsultacje internetowe będą też prowadzone równolegle do
trwającego dialogu obywatelskiego, organizowanego przez Komisję
Europejską i państwa członkowskie. Od 2012 r. w 160 miastach
przeprowadzono blisko 700 takich interaktywnych debat publicznych. W
okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019
r. Komisja planuje organizować je jeszcze częściej; docelowo ma to być
500 dodatkowych debat.
Oprócz działań Komisji dialog obywatelski organizowany jest obecnie
również przez rządy krajowe we wszystkich państwach członkowskich w
następstwie inicjatywy Francji, która otrzymała wsparcie ze strony
szefów państw lub rządów przyszłej UE-27. W ten sposób Komisja dzieli
się z państwami członkowskimi swoimi doświadczeniami. Konsultacje te
potrwają do szczytu UE w Sybinie (Rumunia) zaplanowanego na 9 maja
2019 r. W grudniu 2018 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej Komisja
przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie okresowe dotyczące
białej księgi. Sprawozdanie końcowe zostanie następnie przedstawione
na pierwszym szczycie UE-27 dnia 9 maja 2019 r. w Sybinie, zaledwie
kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylangua
ge=pl
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dialogue-wi
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th-citizens-ahead-european-elections_pl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-di
alogues-future-europe_pl.pdf
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