Regionalne Forum Dyskusyjne z udziałem europosłów

28.05.2018 Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce organizuje Regionalne Forum
Dyskusyjne, które odbędzie się 7 i 8 czerwca br. w Bydgoszczy.
W ramach programu Forum odbędzie się debata z posłami do Parlamentu Europejskiego pt.: „Dokąd zmierza Europa?”, 8
czerwca o godz. 15:00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.
Swoją obecność potwierdzili już posłowie do PE: Janusz Zemke (S&D, SLD), Kosma Złotowski (EKR, PiS) i Tadeusz
Zwiefka (EPL, PO).
Debatę otwartą dla szerokiej publiczności pt: „Dokąd zmierza Europa?" poświęcona będzie m.in. dyskusji o przyszłości Europy,
aktualnych wyzwaniach stojących przed UE oraz roli Polski w strukturach unijnych.
Program:
14.30 - 15.00 – rejestracja gości
15.00 – powitanie:
Bartłomiej Balcerzyk, Biuro Parlamentu Europejskiego
w Polsce oraz Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski
15.15 - 16.45 – moderowana dyskusja panelowa europosłów i pytania od publiczności:
• Janusz Zemke (S&D, SLD)
• Kosma Złotowski (EKR, PiS)
• Tadeusz Zwiefka (EPL, PO)
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.
var flashvars = {
shuffle: "false",
file: "http://www.zemke.pl/_xml/844/playlist.xml",
displayheight:
"283",
backcolor: "0x00153c",
frontcolor: "0xFFFFFF",
lightcolor: "0x3e93cc"
};
var params = {
wmode: "opaque",
allowfullscreen: "true"
};
var attributes = {
};
swfobject.embedSWF("/flash/flvplayer.swf", "xmlplayer0", "430", "283", "9","", flashvars, params, attributes);
Moderator: red. Karina Terzoni (Czwórka Polskie Radio)
16.45 - 17.30 – zakończenie debaty, rozmowy kuluarowe, poczęstunek.
Debata będzie transmitowana na żywo przez media społecznościowe.
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

4-7 czerwca – warsztaty dla uczniów z wybranych bydgoskich szkół pt. „Parlament Europejski - Twój głos w Europie” na
temat demokracji parlamentarnej, Unii Europejskiej i jej wartości, zbliżających się wyborów do PE oraz roli PE jako
przedstawiciela obywateli;

6 czerwca – warsztaty dla nauczycieli „Europa w polskiej szkole. Jak uczyć o Unii Europejskiej?” godz. 11:00-16:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (ul. Jana III Sobieskiego 10). Liczba miejsc ograniczona.
Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację na EPwarszawa@europarl.europa.eu.
Warsztaty zorganizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;

7 czerwca – o godzinie 18:00 bezpłatny pokaz filmu „Krew Saamów”, laureata filmowej nagrody Parlamentu Europejskiego
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LUX.
Kino Orzeł (ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12).
Dane kontaktowe:
Zapraszamy do rejestracji online: bit.ly/RDF_Bydgoszcz2018
oraz e-mailowo: EPwarszawa@europarl.europa.eu
lub telefonicznie: (22) 595 24 78
Link do wydarzenia na Facebook'u: https://www.facebook.com/events/209537559849468/
Dodano: 28 maja 2018 r.
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