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Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 16-17 

marca 2016 r. przedstawiciele OPZZ głosowali nad następującymy opiniami: 

1. program wspierania reform strukturalnych (ECO/398); 

2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (TEN/586); 

3. usprawnienie jednolitego rynku (INT/773); 

4. Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego (ECO/388); 

5. Europejska agenda bezpieczeństwa (SOC/528); 

6. działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (ECO/394); 

7. zewnętrzna reprezentacja strefy euro (ECO/392); 

8. ustanowienie w strefie euro krajowych rad ds. konkurencyjności (ECO/395); 

9. polityka gospodarcza w strefie euro (ECO/397). 

Wszystkie opinie dostępne są w języku polskim na stronie komitetu: www.eesc.europa.eu 

 Przedstawiciele OPZZ wzięli udział w debacie na temat polityki zewnętrznej UE i roli zorganizowanego społeczeń-

stwa obywatelskiego, z udziałem Federiki MOGHERINI, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Mieliśmy także możliwość wysłuchania wystąpienia Dimi-

trisa AVRAMOPOULOSA, europejskiego komisarza odpowiedzialnego za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo w 

ramach debaty  na temat europejskiej strategii w zakresie migracji. Debata została zorganizowana w związku z przyjęciem 

sprawozdania  grupy ds. migracji i uchodźców, w której to grupie OPZZ reprezentowała kolega Adam Rogalewski. 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami i podzielenia się uwagami, jakie sprawy na arenie europejskiej po-

winnyśmy w Waszym imieniu poruszyć.  

Zapraszamy również do lektury polskojęzycznej wersji Newslettera przygotowanego przez Komitet, jak również do 

odwiedzenia naszej strony z poprzednimi wydaniami Newslettera (adresy stron internetowych poniżej).  

Sławomi Broniarz 

Bieżąca działalność 
Franciszek Bobrowski m.in.: 

 został członkiem grupy roboczej w sprawie opinii nad usuwaniem przeszkód do zrównoważonej polityki wodnej w Euro-

pie (NAT 668). 

Adam Rogalewski m.in.: 

 w dn. 18 marca, reprezentował OPZZ podczas zakończenia akcji skierowanej do młodzieży Twoja Europa, Twoje 

Zdanie (Your Europe, Your Say); 

 w dn. 22 marca w jego imieniu Piotr Ostrowski, brał udział w wysłuchaniu publicznym i drugim spotkaniu grupy ro-

boczej przygotowującej opinię dotycząca godnej pracy w światowych łańcuchach dostaw (REX/462); 

 w dn. 23 marca, w imieniu Komitetu otworzy europejską konferencję dotyczącą pracy w opiece i gospodarstwie do-

mowym (związanej z przygotowywaną przez niego opinią dotyczącą długoterminowej opieki, podaży pracy i mobil-

ność (SOC/535));  

 w dn. 14 kwienia bedzię reprezentował Komitet na konferencji podsumowującej projekt Impact w związku z przygotowy-

waną przez niego opinią.  

 

Newsletter Komitetu EKES i poprzednie Newslettery 
Newsletter EKES do pobrania: www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16003pln.pdf 

Poprzednie Newslettery przedstawicielstwa OPZZ w EKES: www.opzz.org.pl/web/ekes/home 

Czym jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)?
EKES to najważniejszy organ konsultacyjny Unii Europejskiej (UE), który powstał w 1957 r. Komitet zapewnia fachowe 

doradztwo na rzecz głównych instytucji, sporządzając m.in. opinie w sprawie propozycji legislacyjnych UE oraz opinie z 

inicjatywy własnej dotyczące kwestii, które są ważne dla obywateli UE. Jednym z głównych zadań Komitetu jest budowanie 

pomostu między instytucjami UE a parterami społecznymi, w tym z szeroko pojętym zorganizowanym społeczeństwem 

obywatelskim. EKES promuje demokrację uczestniczącą w UE i pomaga wzmacniać rolę partnerów społecznych w pań-

stwach członkowskich UE. 

Przedstawicielami OPZZ w EKES od dn. 21 września 2015 r., w kadencji 2015-2020 są: Franciszek Bobrowski, Sła-

womir Broniarz i Adam Rogalewski. 
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