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Moje opinie i komentarze na bieżąco na profilach

Potrzebujemy powrotu do oryginalnej,
a nie zniekształconej wizji integracji.
„Christianitas, a przyszłość Europy”, to tytuł konferencji, która obradowała w Krakowie, w klasztorze
oo. Misjonarzy nieopodal Wawelu, stanowiącej pokłosie i polskie rozwinięcie myśli watykańskiej
konwencji „Przemyśleć Europę” Komisji Episkopatów Unii Europejskiej. "Europa w kryzysie traci swą
tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady pomocniczości. Potrzebujemy powrotu
do oryginalnej, nie zniekształconej wizji integracji, do UE, która nie zastępuje państw narodowych,
szanuje je i czerpie z nich siłę". – zaznaczył europoseł Jacek Saryusz-Wolski podczas konferencji.
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Jacek Saryusz-Wolski: "Wydalenie
dyplomatów to kategoria wagi lekkiej".

Ruszyła XII edycja Młodzieżowego
Parlamentu Europejskiego

– Środek ten, jako publicznie spektakularny i
zarazem gospodarczo bezkosztowny, często
zawiera przesłanie: potępiam czyny, ale
"business as usual", nie chcę płacić ceny
gospodarczej za prawdziwe i dolegliwe
ekonomicznie sankcje, takie jak np. wydalenie
Rosji z systemu rozliczeń finansowych SWIFT,
czy zablokowanie budowy gazociągu Nord
Stream 2 – ocenił w rozmowie z Niezalezna.pl
eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski.

Do projektu, którego tegorocznym hasłem
przewodnim jest "Przyszłość Unii Europejskiej"
ostatecznie zgłosiło się 80 uczniów z
województwa łódzkiego w tym z Łodzi, Kutna,
Pajęczna i Zgierza.
Na pierwszym spotkaniu uczniowie wysłuchali
wykładu o zarysach powstania UE oraz
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.
Kolejne spotkanie "Młodzieżowego" 5 kwietnia
w łódzkim biurze europosła.
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Podsumowanie marcowej sesji plenarnej.
Wieloletni budżet UE po 2021 roku, odpowiedź na amerykańskie cła, transgraniczne przesyłki - to
niektóre z tematów marcowej sesji plenarnej. Przeczytaj pełne podsumowanie i obejrzyj skrót wideo
przygotowany przez Parlament Europejski.
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