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Przyszłość Unii Europejskiej, działania na rzecz dalszej integracji i wspólnej walki z kryzysem
gospodarczym, a także Partnerstwo Wschodnie były tematami rozmowy Jacka Michałowskiego,
Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Romana Kuźniara, Doradcy Prezydenta ds.
Międzynarodowych z reprezentacją Federalnego Ruchu Europejskiego na czele z Patem
Coxem, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Podczas spotkania minister Michałowski zadeklarował wolę współpracy z Ruchem Europejskim
i tworzącym się właśnie jego polskim przedstawicielstwem. Zdaniem ministra Michałowskiego,
tylko poprzez wspólne, uzgodnione w gronie wszystkich unijnych państw działania, możemy
sprostać wyzwaniom stojącym dziś przed Europą. - Działalność ruchu i jego cel, którym jest
pogłębienie i wzmocnienie integracji Europy, idealnie wpisują się w te potrzeby, stwierdził Szef
Kancelarii Prezydenta RP.

Według Pata Coxa tym, czego najbardziej i najpilniej potrzebuje dziś Unia, są nie tylko sprawne
instytucje i odważni przywódcy, ale przede wszystkim efektywne instrumenty i narzędzia, które
mogłyby szybko i sprawnie zostać użyte do walki z problemami gospodarczymi w strefie euro i
całej UE.

Minister Michałowski i prof. Kuźniar z zainteresowaniem odnieśli się także do inicjatyw
podejmowanych przez Międzynarodowy Ruch Europejski związanych ze wspieraniem
społeczeństwa obywatelskiego w państwach Partnerstwa Wschodniego, którego rozwój jest
jednym z priorytetów polskiej prezydencji. Przykładowo w październiku br. w Erywaniu
Międzynarodowy Ruch Europejski, we współpracy z Radą Narodową Armenii, zorganizował
kongres nt. promowania znaczenia społeczeństwa obywatelskiego na rzecz integracji
europejskiej w państwach Partnerstwa Wschodniego.

Międzynarodowy Ruch Europejski (European Movement International – EMI) jest organizacją,
która zrzesza kilkaset stowarzyszeń i instytucji oraz kilka tysięcy członków indywidualnych
działających w ponad 30 krajach. Z okazji polskiej prezydencji w Radzie UE władze EMI
postanowiły zorganizować swoje zgromadzenie federalne w Warszawie (w dniach 25-26
listopada 2011 r.). W trakcie obrad zgromadzenia federalnego EMI w Warszawie planowane
jest zebranie założycielskie Polskiej Rady Ruchu Europejskiego - w realizację inicjatywy ze
strony polskiej zaangażowani są Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska oraz Marcin Święcicki.
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