PRZYSZŁOŚĆ EUROPY
Porozmawiajmy

#EUdialogues
#FutureOfEurope

Ponadnarodowy dialog polsko-niemiecki
Unia Europejska to rzeczywistość, która wpływa na jakość naszego życia na wiele sposobów. W tym
sensie Europa przestała być jedynie opcją, a stała się podstawą, od której zależy w dużej mierze
poziom naszego życia.
Dlatego absolutnie konieczne jest rozumienie demokratycznych kanałów, za pomocą których obywatele
mogą nadawać kształt i barwę tworzonym w Brukseli strategiom i dokonywanym tam wyborom. Na
przykład poprzez udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Potrzebujemy europejskiej opinii
publicznej, która rozumie europejskie problemy i potrafi publicznie debatować na temat rywalizujących
ze sobą wizji przyszłego rozwoju Europy.
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Zielona Góra (PL)
04 / 03 / 2019

UE dzisiaj

Cottbus (DE)
11 / 04 / 2019

UE jutro

Czym jest UE i jakie są jej kompetencje?
Dlaczego wpływa na nasze codzienne życie?
W jaki sposób podejmuje decyzje? Jaka jest jej
legitymacja demokratyczna? W jakim zakresie
wpływa na suwerenność narodową?

Jakie wyzwania i możliwości dotyczące
przyszłej ewolucji UE będą omawiane
w związku z wyborami europejskimi?
Jakie pojawiają się propozycje?
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Gubin/Guben (PL/DE)
06 / 05 / 2019

Mój głos ma znaczenie
Jak według Ciebie powinna wyglądać
przyszłość UE? Jak Twoje pomysły mają
się do programów europejskich rodzin
politycznych? Jaki jest związek między tymi
programami a Twoim głosem w wyborach
europejskich?

REGION TRANSGRANICZNY
W pilotażowym projekcie finansowanym przez Komisję Europejską i
realizowanym we współpracy z EDIC Zielona Góra (Polska) i EDIC Guben
(Niemcy) bierze udział grupa uczestników pochodzących z obszarów
przygranicznych, mieszkańców Polski z lubuskiego oraz mieszkańców
Niemiec z obszaru Łużyc. Zostaną oni poinformowani o obecnym stanie
Unii Europejskiej i wezmą udział w dyskusji na temat możliwych opcji jej
przyszłego rozwoju. Tuż przed wyborami europejskimi, w maju 2019 r.,
obywatelom zostaną przedstawione programy polityczne proponowane
przez poszczególne rodziny polityczne, tak by w chwili wyborów byli
dobrze poinformowani.
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