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Prof. An Hermans: „Wielki dzień”  
Prezydent ESU oceniła podpisanie 27 czerwca Umowy Stowarzyszeniowej 
pomiędzy UE a Ukrainą i Mołdawią. Dzięki temu większe bezpieczeństwo, 
stabilizacja i wzrost mogą być osiągnięte, podkreśliła prof. Hermans (patrz 
również: Facebook.com/esu.eu). Dla Volodymyra Dzobaka, Przewodniczącego 
Ukraińskiego Stowarzyszenia Emerytów UARP, jest to krok ku pełnemu 
członkowstwu w UE. Jak podkreślił, do tego czasu, wiele pozostaje do 
zrobienia. Podziękował za wsparcie ESU - "naszym przyjaciołom w Europie”. 
Tylko pracując razem można osiągnąć „wspólny europejski dom i dobrobyt dla 
wszystkich grup społecznych”.   
 
Ukonstytuował się Parlament Europejski  
Na pierwszym posiedzeniu po wyborach w maju br. ponownie został wybrany 
niemiecki socjaldemokrata Martin Schulz na przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, uzyskując 409 głosów z 612. Po upływie dwu i pół roku, 
zgodnie z tradycją, członek Grupy EPP, która okazała się w wyborach 
najsilniejszą, powinien zostać wybrany na to stanowisko. Reprezentanci EPP 
przejmą również przewodnictwo w ośmiu komisjach parlamentarnych (z 20-tu) 
oraz w dwóch podkomisjach. Kandydaci pochodzą z Polski (3), Niemiec (2), 
jak również z Włoch, Czeskiej Republiki oraz Francji (po 1).    
 
„Juncker na Przewodniczącego”  
Po nominacji przez Przywódców Państw i Rządów oraz Parlament, Jean-Claude 
Juncker (LU),  kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej, ogłosił w 
Parlamencie priorytety swojej polityki. ESU popiera jego kandydaturę i 
oczekuje, że zostanie on wybrany znaczną większością głosów.   
 
Manfred Weber (D) poprowadzi Grupę EPP  
Manfred Weber został wybrany na przewodniczącego EPP (European People’s 
Party) jako następca Josepha Daula (F). Oczekuje on, że kadencja Junkersa 
przyniesie „więcej przejrzystości i demokracji na arenie europejskiej” .   
 
Prezydencja Rady UE:   
1. lipca br.  prezydencję przejęły Włochy po Grecji.  Premier Matteo Renzi 
przedstawił 2. lipca w Parlamencie Europejskim główne punkty zadań na to 
półrocze.(patrz: italia2014.eu). Rada Unii Europejskiej (nazwa oficjalna) 
istnieje od 1958 roku. Nazywana jest też Radą Ministrów i jest formą Izby 
Państw - w odróżnieniu od Parlamentu (Izba Obywatelska) i Komisji 
Europejskiej (organ wykonawczy). Co sześć miesięcy kolejny kraj przejmuje 
prezydencję UE. Stałym Prezydentem Rady Europy jest Herman van Rompuy (B) . 
Rada Unii Europejskiej nie powinna być mylona z „ Radą Europejską”, która 
składa się z głów państw lub rządów krajów członkowskich UE.  Rada 
Europejska spotyka się zwykle dwa razy w roku, jako „Szczyt UE”, w celu 
znalezienia nowych bodźcówi, a gdy jest to konieczne, negocjowania 
kompromisów.   (wg Wikipedii)   
 
Heinz K.Becker MEP (A): „Współdziałanie przeciwko przemytnikom ludzi” 
Becker, przedstawiciel ESU w nowo wybranym Parlamencie Europejskim i jako 
nowo mianowany rzecznik ds. bezpieczeństwa w Austrian People’s Party, 
apeluje o zwiększenie uprawnień europejskiej agencji granicznej Frontex. 
Wspólne działanie przeciwko handlarzom i przemytnikom ludzi musi stać się 
priorytetem. Magazyn SIS zacytował jego słowa:  ”Ważne jest, aby imigranci 
nie wsiadali do tych nieżeglownych łodzi, ale korzystali z legalnych 
sposobów migracji, jeśli zajdzie taka potrzeba.” Według Bekera nieodzowne 
są: pomoc w rozwoju krajów pochodzenia imigrantów, ich perspektywy 
ekonomiczne i umowy dotyczące migracji.   
 
Niemiecki Bundestag uznał Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę jako 
kraje bezpieczne, co ogranicza perspektywy przyznawania azylu dla 
imigrantów z tych krajów bałkańskich. 



   
Sverre Mauritzen (N): „Potrzebujemy Europy”  
Zaangażowanie norweskiego rządu koalicyjnego HOYE i Progress Party, 
wybranego w 2013 roku,  w politykę prounijną przynosi dobre rezultaty, jak 
powiedział wiceprezydent norweskiej ESU w swoim wystąpieniu podczas Letniej 
Akademii w Wiedniu. Wyraził on zadowolenie, że jego rząd widzi starszą 
część społeczeństwa,  jako „kadry aktywne zawodowo”.  Wykwalifikowana 
opieka medyczna i osiągnięcia nowoczesnej techniki powinny być priorytetem. 
„Lepsza Europa” to, dla polityka seniora, spełnienie umów, które zostały 
zawarte z partnerami z UE.   
 
Jako obserwatorzy wyborów w Charkowie (Ukraina)  
pięciu członków naszej organizacji partnerskiej „Nasze Pokolenie” miało 
okazję przekonać się 25 maja o demokratycznym przebiegu kampanii. Na 
manifestacji sił prorosyjskich było jedynie 500 osób, podczas gdy liczba 
mieszkańców okręgu Charkowa wynosi około 1,5 mln.   
 
Ministerstwo ds. Rodziny Brandenburgii (D)  
zostało powołane przez ugrupowanie CDU w parlamencie regionalnym             
(z siedzibą w Poczdamie). Lider opozycji Michael Schierack stwierdził na 
konferencji partyjnej, iż oczekuje, że dzięki temu większa uwaga zostanie 
poświęcona potrzebom dzieci i ludzi starszych. CDU chce zająć miejsce 
koalicji rządzącej Socjaldemokratów i Lewicowców we wrześniu, pod 
przywództwem Schieracka.    
 
Decyduje styl życia:  
Ludzie starsi, którzy pozostają w dobrej formie fizycznej i umysłowej, 
odżywiają się zdrowo, są zintegrowani społecznie i robią badania 
profilaktyczne, obniżają ryzyko zachorowania na demencję w późnym wieku. 
Powyższe wyniki potwierdzają to, czym ESU zajmuje się już od wielu lat. 
Według magazynu farmaceutycznego „Senior’s Advice”, liczba nowych 
przypadków demencji u pacjentów powyżej 75 roku życia zmniejszyła się. 
Magazyn powołuje się na badania szwedzkie i brytyjskie.    
 
Informacje w skrócie:   
 
Były Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaił 
Gorbaczow, otrzyma 9 listopada w Berlinie z rąk prof. dr. Otto Wulffa 
najwyższą nagrodę Unii Seniorów CDU.   
 
Białoruska Organizacja „Nasze Pokolenie”, stowarzyszona z ESU, została 
ostatnio zarejestrowana w Polsce. Dzięki temu, prawdopodobne jest, że w 
przyszłości jej członkowie będą lepiej chronieni przed prześladowaniami we 
własnym kraju.   
 
Po Estonii i Łotwie, teraz Litwa, jako 19-ty kraj, zamierza wprowadzić 
wspólną walutę Euro od 1. stycznia 2015 roku.   
 
Jouni Mykkanen (FI) wiceprezydent ESU, został wybrany na przewodniczącego 
swojej organizacji seniorów na kolejne 3 lata.   
 
Wiceprezydent ESU Antonis Demetriades (CY) jest obecnie oficjalnym 
przewodniczącym Cypryjskiej Organizacji Seniorów, jako następca Thanosa 
Michaela, który zmarł w czerwcu w wieku 75 lat. (wg „Senior International”)    
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