
Nowa kadencja Komitetu Regionów UE przynosi nowe wyzwania, ale także nowe nadzieje. Odnowiony skład osobowy
Komitetu jest połączeniem doświadczeń członków poprzednich kadencji i wartości, jakie wniosą nasi nowi koledzy. Grupa
polityczna Przymierze Europejskie (EA) przystępuje do pracy, mając na względzie dotychczasową dyskusję na temat swojej misji
i priorytetów. Członkowie grupy mają wieloletnie doświadczenie politycznej pracy w samorządach lokalnych i regionalnych i
jestem przekonany, że z wielkim zaangażowaniem oraz determinacją będą realizowali wyznaczone priorytety. Jako grupa
pragniemy zaproponować członkom nawiązanie współpracy prowadzącej do znacznego, kompetentnego i spójnego wkładu w
kształtowanie strategii politycznych Unii Europejskiej. Opierając się na dostępnych nam instrumentach, zapewnimy sobie istotny
udział zarówno w dyskusjach politycznych na wszystkich poziomach instytucji europejskich, jak i w toczących się procedurach
ustawodawczych. Od naszych partnerów oczekujemy równocześnie partnerskiej postawy i poszanowania naszych priorytetów.

Wierzymy w politykę informowania, w której jest miejsce na uwzględnienie opinii poszczególnych członków oraz uznajemy znaczenie wszystkich państw i
regionów europejskich. Dążymy do zapewnienia młodym ludziom jak najlepszych możliwości i zamierzamy nadal angażować ich w debatę dotyczącą
przyszłości Unii. Ufam, że w drodze merytorycznych debat będziemy z pozostałymi grupami politycznymi znajdowali najlepsze rozwiązania służące
pomyślnemu rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych. Poszanowanie różnorodności narodowej i kulturowej wraz z uznaniem różnorodności
językowej, kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, zachowanie satysfakcjonującej równowagi między rozwojem miast i obszarów wiejskich oraz
dbałość o zasoby środowiska naturalnego stanowią filary tożsamości naszej grupy.

Wejście w życie traktatu lizbońskiego wymaga wzmocnienia dotychczasowych i wdrożenia nowych narzędzi służących realizacji zobowiązań Komitetu
Regionów. Naszym poważnym wyzwaniem jest umiejętne i efektywne wdrożenie idei wielopoziomowego sprawowania rządów jako instrumentu udziału
wspólnot lokalnych i regionalnych w wyznaczaniu celów i osiąganiu rezultatów na wszystkich poziomach zarządzania w UE. Komitet Regionów zatrudnia
bardzo wysokiej klasy pracowników administracji, którzy wydajnie i z dużym zaangażowaniem zapewniają obsługę administracyjną naszej pracy i wspierają
polityczną działalność członków. Jesteśmy wdzięczni za to zaangażowanie i ufamy, że będziemy w stanie zagwarantować odpowiednie narzędzia pracy
pozwalające nam w pełni zrealizować nasze zadania.

LINDA GILLHAM WYZNACZONA NA PRZEWODNICZĄCĄ
WSPÓLNEGO KOMITETU KONSULTACYJNEGO KOMITET
REGIONÓW – CHORWACJA

WYBRANIE CZŁONKÓW PREZY -
DIUM PRZYMIERZA EUROPE-
JSKIEGO (EA)

Grupa Przymierza Europejskiego wyznaczyła
następujących członków do swojego Prezydium na
kadencję 2010–2012:
Przewodniczący: Jerzy Zająkała (PL)
Pierwszy
Wiceprzewodniczący: Uno Silberg (ET)
Wiceprzewodniczący
i Skarbnik: Roger Knox (UK)
Troje członków Prezydium: Linda Gillham (UK)

Brian Meaney (IRL)
Witold Krochmal (PL)

Linda Gillham, członek Rady Miejskiej Runnymede w Wielkiej Brytanii,
została wyznaczona na Przewodniczącą Wspólnego Komitetu
Konsultacyjnego UE KR – Chorwacja w Komitecie Regionów. Komitet
ten odgrywa decydującą rolę w ułatwianiu zaangażowania władz
lokalnych i regionalnych w prace związane z przystąpieniem
Chorwacji do UE. „Wybór na stanowisko przewodniczącej tak
ważnego komitetu jest dla mnie zaszczytem – mówi Linda Gillham. –
Cieszę się, że będziemy mogli przyczynić się do płynnego przebiegu
procesu przystąpienia Chorwacji do UE, gwarantując równocześnie
skuteczne zintegrowanie władz lokalnych i regionalnych ze strukturami

europejskimi. Pragniemy, aby nasi chorwaccy partnerzy czerpali z naszej wiedzy i doświadczenia
pochodzącego z wcześniejszych rozszerzeń i zrobimy wszystko, aby popularyzować współpracę na
poziomie lokalnym”.
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KONCENTRUJEMY SIĘ NA STAWIENIU CZOŁA WYZWANIOM
ZWIĄZANYM Z NOWĄ KADENCJĄ – ZAPOWIADA PRZEWODNICZĄCY
PRZYMIERZA EUROPEJSKIEGO (EA)
Jerzy Zająkała, Burmistrz Łubianki



GRUPA PRZYMIERZA EUROPEJSKIEGO
(EA) WYZNACZA SWOICH
KOORDYNATORÓW POLITYCZNYCH DO
KOMISJI KOMITETU REGIONÓW

Koordynatorzy komisji odgrywają ważną rolę w
kierunkowaniu dyskusji i decyzji różnych komisji w KR-ze.
Grupa Przymierze Europejskie (EA) wyznaczyła następujące
osoby na koordynatorów w poszczególnych komisjach:

Komisja COTER
Brian Meaney (IRL)

Mr Marek Tramś (PL) został
mianowany do grupy roboczej ds. Turcji

GRUPA PRZYMIERZA EUROPEJSKIEGO (EA)
WYZNACZA CZŁONKA DO KOMISJI AD HOC
DS. BUDŻETU UE

Członek Przymierza Europejskiego (EA) Geert
Bourgeois, Wicepremier Rządu Flamandzkiego i
Flamandzki Minister Spraw Administracyjnych, Polityki
Zagranicznej, Mediów i Turystyki, został mianowany do
tymczasowej komisji ad hoc Komitetu Regionów ds.
budżetu Unii Europejskiej. Aktualna debata na temat
przyszłego budżetu UE skupia się na dwóch kwestiach:
z jednej strony na przeglądzie śródokresowym, którego
celem jest ukierunkowanie perspektyw finansowych na

lata 2007–2013 oraz na porozumieniu międzyinstytucjonalnym w kontekście
obecnego kryzysu finansowego, a z drugiej strony na reformie budżetowej, której
celem jest radykalny przegląd budżetu UE w celu dostosowania go do nowej
strategii „Europa 2020” w perspektywie średniookresowej oraz podjęcie
długookresowych wyzwań, określonych w strategii zrównoważonego rozwoju
(„strategia 2050”).

Grupa EA z KR-u organizuje doroczny konkurs w ponad trzynastu szkołach średnich w ośmiu państwach
członkowskich. Uczniowie będą musieli napisać esej oraz zdać test, których celem będzie sprawdzenie ich
wiedzy i wyobrażeń na temat UE. W tym roku tematem eseju będzie: W jaki sposób, Twoim zdaniem, Unia

Europejska powinna zwalczać ubóstwo w regionach? Laureaci będą mieli okazję spotkać się z członkami KR-u na
czerwcowej sesji plenarnej w 2010 r.

Komisja ECOS
Witold Krochmal (PL)

Komisja ENVE
Linda Gillham (UK)

Komisja NAT
Adam Banaszak (PL)

Komisja EDUC
Roger Knox (UK)

Komisja CIVEX
Stanislaw Szwabski (PL)

Mr Povilas Žagunis (LT)
został mianowany do grupy kontaktowej

Komitet Regionów – CLARE

Opinie w przygotowaniu:
Linda Gillham (UK) - opinia KR-u w sprawie: „UE a
międzynarodowa polityka różnorodności biologicznej po
2010 r"

Dr Uno Silberg (ET) - opinia KR-u w sprawie zielonej
księgi „Integracja rejestrów przedsiębiorstw”

GRUPA PRZYMIERZA EUROPEJSKIEGO ODBĘDZIE
DEBATĘ NT. „DELTA DUNAJU – WSPÓLNE DZIEDZIC -
TWO EUROPEJSKIE”

Na zaproszenie Emila Drăghici, członka Przymierza Europejskiego,
Burmistrza rumuńskiej gminy Vulcana-Băi, Grupa Przymierze
Europejskie odbędzie debatę na temat regionu Delty Dunaju i
jego roli w umacnianiu wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Posiedzenie odbędzie się w regionie Delty Dunaju w Rumunii w
dniach 20–21 maja 2010 r. Nowo wybrany Przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie
(EA), Jerzy Zająkała z zadowoleniem przyjął tę inicjatywę i powiedział, że z zainteresowaniem
oczekuje na dyskusję na temat jednego z najważniejszych tematów związanych z polityką UE,
jakim jest strategia dla regionu Dunaju.

Dunaj jest jednym z najważniejszych elementów krajobrazu Europy Środkowej, przepływa
przez dziesięć państw i należy do zasobów, które muszą zostać zachowane. Nasza Grupa z
zadowoleniem przyjmuje fakt stworzenia europejskiej strategii dla regionu Dunaju.

SZKOŁY Z CAŁEJ UE W EDYCJI 2010 KONKURSU DLA SZKÓŁ ŚREDNICH GRUPY PRZYMIERZA
EUROPEJSKIEGO W KR-ZE

Witold Krochmal (PL) został mianowany
do Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego
UE Komitet Regionów - FYROM


