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Debata na temat Białej księgi w sprawie przyszłości Europy 

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa 

23 maja 2017 

 

Program 

11:00 – 11:15 Powitanie przez członków delegacji EKES-u organizującej debatę: 

Lecha Pilawskiego (Grupa Pracodawców), Mariana 

Krzaklewskiego (Grupa Pracowników), Krzysztofa Balona 

(Grupa Innych Podmiotów) 

11:15 – 11:30 Wprowadzenie 

Prezentacja białej księgi w sprawie przyszłości Europy 

dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce 

 

11:30 – 14:10 Otwarta debata 

Odpowiedzi na 7 pytań zredagowanych przez EKES  

(Moderacja: Lech Pilawski, Marian Krzaklewski, Krzysztof Balon 

(rotacyjnie)) 
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14:10 – 14:30 Podsumowanie 

Członkowie delegacji EKES-u organizującej debatę 

 

Pytania do debaty EKES-u  

na temat Białej księgi w sprawie przyszłości Europy1  

 

 

1. Który z pięciu scenariuszy przedstawionych w białej księdze najlepiej Państwa zdaniem 

odpowiada na wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania stojące prze UE? Dlaczego? 

 

2. Czy możliwy i preferowany byłby inny scenariusz, nieuwzględniony w białej księdze? Jeśli 

tak, to dlaczego? Jak Państwa zdaniem należałoby krzewić zaufanie w Unii Europejskiej? 

 

3. Czy wspomniane obszary polityki2 są wystarczająco kompleksowe i stanowią dobre 

przykłady? Jak oceniliby je Państwo pod względem ważności? Czy jakiś obszar nie został 

wspomniany lub wystarczająco uwypuklony? Jeśli tak, to jaki? Który z pięciu scenariuszy 

najlepiej sprzyjałby jego rozwojowi? 

 

4. Czy Unia Europejska powinna być bardziej widoczna i czy należy poprawić informowanie 

na jej temat? Jeśli tak, to jak? 

 

5. Jeśli chodzi o dalsze działania3, jak należałoby zorganizować "debaty pod hasłem 

„Przyszłość Europy” w parlamentach krajowych, miastach i regionach całej Europy"? Jaką 

rolę powinno odgrywać zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w dalszych 

działaniach?  

 

6. Jak można w większym stopniu zaangażować obywateli i ich organizacje w kształtowanie 

przyszłości Europy? 

 

7. Jakie są Państwa oczekiwania wobec wyników konsultacji? 

                                                      
1
  Do pobrania w jęz. polskim ze strony: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-

five-scenarios_pl 

2
  1. Jednolity rynek i handel, 2. Unia gospodarcza i walutowa, 3. Strefa Schengen, migracja i bezpieczeństwo, 4. Polityka 

zagraniczna i obronność, 5. Budżet UE, 6. Zdolność do działania (obszary uwzględnione w pięciu scenariuszach Białej księgi, str. 
17-25). 

3
  Zob. rozdział "Dalsze kroki" Białej księgi, str. 26. 
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