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Moje opinie i komentarze na bieżąco na profilach

UPROWADZENIE EUROPY
Tożsamość, solidarność, pomocniczość w praktyce integracji europejskiej
Dziś Europa jest w kryzysie: traci swoją tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady
pomocniczości. Nastąpiło odejście od wskazań twórców integracji w wymiarze duchowym, a w
konsekwencji także w wymiarze politycznym, Unia staje się dla lewicowej części europejskich elit
podstawą dla ideologii politycznej, która ma prowadzić do zastępowania: tradycji, europejskiej
cywilizacji i państw narodowych, zamiast je wzbogacać o wymiar wspólnotowy i uszlachetniać ich
wzajemne relacje – mówi europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Przeczytaj całą treść wystąpienia
Europosła z krakowskiej konferencji „Christianitas a przyszłość Europy”, będącej pokłosiem
watykańskiej konferencji „Przemyśleć Europę” Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE.

Więcej

E-spotkanie z europosłem
Jackiem Saryusz-Wolskim

Studenci z Ukrainy, Białorusi i
Mołdawii z wizytą u Europosła

Uczestnikom XII edycji Młodzieżowego
Parlamentu Europejskiego - Proces wyjścia
Wielkiej Brytanii ze struktur UE - prosto z
Brukseli - nakreślił europoseł Jacek SaryuszWolski Nie zabrakło także trudnych pytań.
Dopytywano m.in. o kryzys gospodarczy i
migracyjny UE, przyszłość relacji na linii USAUE, oraz budowę Nord Stream 2.

W ramach programu "Study Tours to Poland",
organizowanego przez Fundację Edukacji i
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
"FERSO" grupa studentów z Europy
Wschodniej odwiedziła łódzkie biuro europosła
Jacka Saryusz-Wolskiego. Podczas wizyty
wysłuchali wykładu o funkcjonowaniu PE.

Więcej

Więcej

Podsumowanie kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu
Walka ze zmianą klimatu, gospodarka odpadami i debata o przyszłości Europy z prezydentem
Francji Manuelem Macronem - to niektóre z tematów kwietniowej sesji plenarnej. Przeczytaj pełne
podsumowanie i obejrzyj skrót wideo przygotowany przez Parlament Europejski.

Więcej

Wieloletni budżet i zasoby własne Unii Europejskiej
Jaki i jak finansowany będzie wieloletni budżet UE po 2021 roku? Dowiedz się więcej o stanowisku
Parlamentu Europejskiego i bądź na bieżąco z postępami w negocjacjach.
Źródło: http://www.europarl.europa.eu
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BIULETYN JACKA SARYUSZ-WOLSKIEGO - NIEZRZESZONEGO POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
Otrzymałeś /-aś ten biuletyn, ponieważ zapisałeś /-aś się do listy subskrybentów.
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Powyższa wiadomość została wysłana przez system prenumeraty elektronicznej serwisu www.saryusz-wolski.pl.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji od nas - kliknij ten link a Twój adres zostanie usunięty z naszej bazy danych.

