
 
Debata o stanie UE 2021: jak oglądać?
 
Debata o stanie UE, dotycząca bilansu za miniony rok i planów na przyszłość, odbędzie
się 15 września w Strasburgu. Oglądaj ją na żywo!
 

Czym jest debata o stanie Unii Europejskiej? 
Debata o stanie Unii Europejskiej odbywa się we wrześniu każdego roku. Przewodnicząca lub
Przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza w Parlamencie Europejskim orędzie oraz
omawia z europosłami działania KE w ostatnim roku, plany na kolejny rok i wizję przyszłości.
 
Jest to okazja do zademonstrowania odpowiedzialności Komisji Europejskiej przed
demokratycznie wybranymi przedstawicielami obywateli UE - posłami do Parlamentu
Europejskiego, jedynej instytucji UE wybieranej w wyborach bezpośrednich. Eurodeputowani
wezmą pod lupę prace KE i dopilnują, aby kluczowe troski Europejczyków zostały
uwzględnione. 
 
Dlaczego debata o stanie UE 2021 jest ważna? 
Priorytety, które Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła
podczas zeszłorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej, pozostają aktualne: UE kontynuuje
wysiłki na rzecz walki z pandemią koronawirusa i dążenia do społecznej i gospodarczej
odbudowy, jednocześnie skupiając się na swoich sztandarowych programach, takich jak
Europejski Zielony Ład i strategia cyfrowa.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2021-state-of-the-european-union-debate_N01-AFPS-210723-SOTE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/stan-ue-2020/20200903STO86313/debata-o-stanie-ue-16-wrzesnia-gdzie-ogladac-i-jak-sie-zaangazowac
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20200618STO81513/zielony-lad-klucz-do-neutralnej-klimatycznie-i-zrownowazonej-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/transformacja-cyfrowa


Gdzie oglądać debatę? 
Debatę będzie można obejrzeć na żywo na naszej stronie internetowejw środę 15 września od
godz. 9.00. Tłumaczenie ustne będzie dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE –
wystarczy wybrać odpowiedni język. Będziemy również transmitować debatę z tłumaczeniem na
polski na naszym Facebooku i Twitterze.
 
Można też dołączyć do dyskusji na naszym Linkedinie i Instagramie za pomocą hashtagu
#SOTEU.
 
Zdjęcia i filmy z wydarzenia będą dostępne w centrum multimedialnym Parlamentu.
 
Jeśli ciekawi Cię, co europosłowie mówią o debacie o stanie UE w swoich mediach
społecznościowych, odwiedź Newshub.
 
Więcej informacji
Strona Komisji Europejskiej:
Orędzie o stanie Unii 2021
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/debate-on-state-of-union-2021_20210915-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://twitter.com/Europarl_PL
https://www.linkedin.com/company/1816/admin/
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/state-of-european-union-2021_20101_pk
http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=soteu&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&_k=rk0gjj
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_pl

