
 

Stan Unii Europejskiej: czas, by sprawdzić, jak
daleko zaszliśmy
 
Debata na temat stanu UE w środę 12 września o godz. 9.00 pozwoli przyjrzeć się temu,
co udało się osiągnąć i co nadal pozostaje do zrobienia.
 
Dowiedz się, jak śledzić debatę w internecie i dołączyć do dyskusji w mediach
społecznościowych.
 
Doroczna debata na temat stanu Unii stanowi dla posłów do PE okazję do przenalizowania prac
i planów Komisji Europejskiej oraz do udzielenia wsparcia w określaniu przyszłego kierunku dla
UE. Tegoroczna debata ma szczególne znaczenie, ponieważ będzie ostatnią tego typu debatą
przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. i powołaniem nowej Komisji. Debata ta będzie nie
tylko okazją do przeglądu tego, co udało się w ostatnich latach uczynić dla obywateli UE, ale
może ona także nadać ton działaniom w następnych pięciu latach dzięki dyskusji o przyszłych
wyzwaniach i sposobach sprostania im.
 
 
Wydarzenie to rozpocznie się przemówieniem przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a
Junckera oceniającym poprzedni rok i przedstawiającym plany na nadchodzący rok. Następnie
odbędzie się debata z posłami do PE, w czasie której posłowie ustalą, jakie ich zdaniem
powinny być priorytety UE.
 
Wśród kwestii omówionych w zeszłorocznej debacie znalazły się plany dotyczące obronności,
bezpieczeństwa, legalnej migracji, handlu międzynarodowego, równości społecznej oraz
wzmocnienia zdolności budżetowych UE i demokratycznego procesu podejmowania decyzji.
Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym.
 
Transmisja na żywo
 
Debatę na żywo w internecie obejrzeć można tutaj lub tutaj w jednym z 24 oficjalnych języków
UE.
 
Facebook
 
Debata o stanie UE będzie również transmitowana na żywo na Facebooku.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?date=12-09-2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?date=12-09-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170911IPR83505/oredzie-o-stanie-unii-najlepsza-chwila-na-ambitna-reforme
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
https://www.facebook.com/europeanparliament/


Opinie posłów do PE
 
Z EP Newshub możesz dowiedzieć się więcej o zamieszczanych przez posłów do PE w
mediach społecznościowych wypowiedziach o stanie UE.
 
Twitter
 
Ponadto za pośrednictwem naszego konta na Twitterze możesz otrzymywać na bieżąco
aktualne informacje w swoim języku. Weź udział w dyskusji on-line – hashtag #SOTEU.
 
Materiały audiowizualne
 
Rozległe usługi audiowizualne Parlamentu poświęcone temu wydarzeniu dostępne będą tu.
 
Rola Parlamentu
 
Debata na temat stanu Unii ma zapewnić przejrzystość i rozliczalność. Debata odbywa się co
roku podczas pierwszej sesji plenarnej we wrześniu.
 
Jako jedyny bezpośrednio wybierany organ UE, Parlament Europejski jest wyrazicielem głosu
ludności na szczeblu europejskim. W 2014 r. wyborcy po raz pierwszy mogli mieć wpływ na to,
kto zostanie kolejnym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Zmiana ta zaowocowała większą
rolą Parlamentu w ustanawianiu agendy politycznej UE.
 
Już za niecały rok setki milionów Europejczyków wybiorą nowy Parlament Europejski i
zdecydują, kto stanie na czele kolejnej Komisji Europejskiej. Przyszłość Europy jest w ich
rękach. Dowiedz się więcej o zbliżających się wyborach europejskich z niezbędnika prasowego.
 
Zaangażuj się
 
Jeśli chcesz przyczynić się do podnoszenia świadomości na temat wyborów europejskich w
2019 r., odwiedź stronę https://www.thistimeimvoting.eu/.
 
Więcej informacji
Przyszłość UE
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http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=soteu&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&_k=kl2aut
https://twitter.com/Europarl_EN/lists/ep-language-accounts/members
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/state-of-union-2018_7701_pk
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/
https://www.thistimeimvoting.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej


SOTEU 2018

Stan Unii Europejskiej
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/juncker-s-state-of-the-eu-the-wind-is-back-in-europe-s-sails
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Debata nad stanem Unii Europejskiej w 2018 r.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-union-debate-2018
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