•

Instytucje Unii Europejskiej:
Organy UE to przede wszystkim Komisja Europejska, Rada Europejska,
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski. W ramach jedynej
w swoim rodzaju struktury instytucjonalnej, ogólne priorytety UE ustala
Rada Europejska, wybierani w bezpośrednich wyborach posłowie
reprezentują obywateli europejskich na forum Parlamentu Europejskiego,
interesy całej UE chroni Komisja Europejska, natomiast rządy państw UE
bronią interesów krajowych w Radzie Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajdziesz na:https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_pl

•

EU Bookshop:

EU Bookshop to niezastąpione materiały źródłowe, np.
sprawozdania, analizy, broszury informacyjne, czasopisma
i inne publikacje instytucji i innych organów UE. Publikacje
można bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej oraz zamówić w wersji drukowanej.
Więcej informacji znajdziesz na: https://publications.europa.eu/pl/web/generalpublications/publications

•

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct (EDIC):
Jednym z głównych zadań Sieci Europe Direct jest udzielanie informacji
wszystkim zainteresowanym na temat wszelkich kwestii związanych z UE
zarówno przez telefon, jak i drogą mailową. Do punktów EDIC można się
również udać osobiście po różnego rodzaju broszury, czasopisma czy
publikacje związane z UE.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o UE, to sprawdź adres najbliższego Tobie punktu kontaktowego
EDIC: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/poland_pl

•

Punkty Informacyjne przy Przedstawicielstwach UE w Polsce:
W Polsce znajdują się dwa Punkty Informacyjne Unii Europejskiej,
w których można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania dot. UE oraz
różne materiały dot. UE. Każdy z nich umieszczony jest przy jednym
z dwóch Przedstawicielstw Komisji Europejskiej w Polsce: w Warszawie,
przy ulicy Jasnej i we Wrocławiu, przy ulicy Widok.

Więcej informacji o Warszawie znajdziesz na: https://ec.europa.eu/poland/about-us/contact_pl
Więcej informacji o Wrocławiu znajdziesz na: https://ec.europa.eu/poland/about-us/contactwroclaw_pl

•

Biała Księga:
W białej księdze, którą KE przedstawiła 1 marca 2017 roku, nakreślono
pięć możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości Europy.
Poszczególne scenariusze obejmują wachlarz różnych możliwości
i w obrazowy sposób pokazują jak w 2025r. może wyglądać UE. Brzmią
one następująco: 1: Kontynuacja, 2: Nic poza jednolitym rynkiem,
3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej, 4: Robić mniej, ale efektywniej
i 5: Robić wspólnie znacznie więcej.

Biała księga stanowi początek debaty publicznej o przyszłości UE.
Więcej informacji znajdziesz na: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europereflections-and-scenarios-eu27_pl

•

10 priorytetów:
UE stoi przed największymi dotychczas wyzwaniami, jakimi są
wysokie bezrobocie, spowolnienie wzrostu gospodarczego, brak
pewności w odniesieniu do gospodarki, niedobór inwestycji, presja
migracyjna, jak również wyzwania związane z ochroną środowiska
i bezpieczeństwem oraz brakiem stabilności w krajach sąsiadujących.
Aby stawić czoła tym wyzwaniom Komisja wyznaczyła 10
priorytetów, na których koncentrują się instytucje UE. Brzmią one
następująco:

1. Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje
2. Jednolity rynek cyfrowy
3. Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu
4. Rynek wewnętrzny
5. Pogłębiona i sprawiedliwsza unia gospodarcza i walutowa
6. Wyważona umowa o wolnym handlu między UE i USA
7. Sprawiedliwość i prawa podstawowe
8. Migracja
9. Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej
10. Zmiany demokratyczne
Więcej informacji znajdziesz na: https://ec.europa.eu/commission/priorities_pl

