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SETEMBRO, 8hoo

‘hnlos os a nos, Cfll setunibro, o
I’rcsidciitc da Comissão pn’fcre
uni discunio sobre o estado da
UpliSo 10 I’arlo,m-nto I-tIroIwti.
hizendo o balanço dos resultados do alio anterior e apresei
laudo as prIorIdades puni o ano
seguinte. Nele se dclii ciii igual —
nienl e a forma (‘01110 a Ccaiiis—
são Lei,violm abordar os desa
los n’ais preliiciites Lia União
Ktlrolwiu. a) discursi é seguido
Ik~ 11111 (lelIate ciii stssã,, ilelial—
ria, cite assi,ia,la o iiiíeio dc,
tliaili’go voiii O I’airlailieli [oco
_o,,scllio te~itI. ‘ Clii visual ai
t-la,lii,i’suç,lo d~’ pr’’grana tle
u,,iballics da ( .oliiissão par,, ii
1110 seg[liii(t’. (_nnsagradtc iii
Iratado de 1 isi 3011. o aliscairs,
sobre o estado da
limo c_sl,l
sul mio Àct,,ralc, o, adro dc
2(111) s bru as ela çoes ei ii rc
1 ‘arlallile, [ci 1- or, llwtl e a 1:, 11(15
saim 1 ,ir,i~,tii, li[k’ pl•es’t’ igual
1)1111 e [luIC II l~lt’S ideiiit riais

nute unia varia dc inLelições ao
prcsidenLc do Parlamento Kor,n

estado a U&ão
(horade Lisboa)

«Em setembro deliisearei
a minha visão. Iflfl5 lia
realidade o futuro da
Europa será concebido
pelos cidadãos, dado
sereili eles que estão a
escrever os livros de
história de aniaiihã»

peu e à l’rvsid&licia do Comise
Ibo, ia qual apresenta deforma
pormenorizada as medidas
legislativas, e outras itiiviativas,

que a Coniissão

[enchais adotar
até ao final do ano seguinle

(201H no presente cascO
(1 discLirso si dure o i’staclo dms
U,oà,, estai assim niarcado pala
ci dia 13 de seaenil,n, de 2n17,

ptlils nuno flinri, dcl .isboa)_
Após aunipici debate sobre o
fuI uro do liosso eontiileotv

tS( )‘II€LJ
~ leal’ 1 lailcie lonalser

(IFt,u,l ‘4_o l’Eiurnpe)
‘0111
is
a’iala,jãos, o l’arlal,lui_,il,, l-i,ri
lis parlilluit’nlns IlaiCilIliaiS,
ais iii toridasles locais e regio—
laia a sociedade civil Clii geral -

A 13 de seteii,bro,
couiieceniosjuuttos este
novo capitulo, imite-se a
nós no Estado da União.

l’residt nk ra-ulilirai as iala’ials
rue,, Iludas c ap resc,ilarai 11111
pato dc is a pessoa. 1 avulta
destc ei,,,,, hei,, tolhi, as suas
ii

prianelacles

pairai

o

Assista. ei,, direto:

lsttp://bit,ly/EhS SLJ 2017

proxiiiiaa

Debate #askJuncker,

14

SET

1 3H(hora de Lisboa)
«À sen .elliamiça tio ai 110
passado. o Presidente ,Juuicker
participará, após o t)isctirso do
Estado da Uniam, i’tiin debate da
EttroNews coii. youtubers.
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Assistai ciii direto:
littp://bitiy/EbS SU 2017
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Cóloqtie ais saias qt.estoes ciii
littps. eceliropa eu Conii,iissioil
i’eedback luiture-eturope eu
e OLI lias redes sociais clii
ASKJu,icker e veja-as
respondidas ela direto!

Tem a ver com a Europa
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de pergs..itar
Presidente ,lu.iicker?
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