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TEL. + 49 2644 /74 23
E-MAIL friends-of-EZA@eza.org

INFORMAČNÝ LIST 1 ROČNÍK 2012
pre členov „Priatelia EZA“

1. Okruh rozhovorov medzi spriatelenými európskymi parlamentármi a členmi Európskeho
hospodárskeho a sociálneho výboru sa bude konať po prvý raz 28.03.2012 v Bruseli . Bude mať viac
záujemcov ako bolo oznámené z oboch inštitúcií. Okrem toho sa záujem neobmedzuje len na
zástupcov zamestnancov ale je prístupný skupinám.
2. Akcia „Kresťanské sociálne učenie - jeho pôsobenie na európske spoločnosti a perspektívy“ v jej
prvom kroku prebehla rovnako úspešne, vďaka ponuke EZA použiť jej distribúciu pre vydanie (asi 1000
adries v 24 krajinách Európy). Pozitívne treba oceniť otázky, či je možné popri anglickom a pôvodnom
jazyku článku tiež vydanie v iných jazykoch. Národnými distribúrmi by sa mohli sprístupniť viacerí
čitatelia. Darmi a členskými príspevkami je zaistené tretie vydanie Kresťanskej sociálnej etiky v
holandčine. Pre následné vydanie v Poľsku a v Česku je potrebná ďalšia darcovská akcia.
3. Pomocou nadácie „Kresťanská sociálna politika“ v Köningswinteri, ktorá má vo svojom predstavenstve
experta na „Sociálne učenie ortodoxnej cirkvi“ prebehli prvé rozhovory, ktoré majú viesť k ďalším
kontaktom na túto tému s Lotyšskom, Rumunskom a Bulharskom. V spomínaných krajinách sa
zaoberajú touto témou aj členovia EZA. Je snaha o vydanie „Sociálnej etiky ortodoxnej cirkvi“.
Popri aktivitách sa čoskoro rozhodne o možnej vlastnej právnej osobitosti „priateľov EZA“. Zdá sa mi to
obzvášť dôležité pre úlohu členov. Na základe pripravovaných rozhovorov prosím tiež všetkých členov o ich
stanovisko.
Posledná prosba: Myslite na Váš príspevok na rok 2012, ak ešte nebol zaplatený!
Kasbach, dňa 01.03.2012

Joachim Herudek
.

Patronage:

Miet Smet (Minister van Staat), Jean-Claude Junker (Premierminister Luxemburg)

Milé dámi a páni, milé priateľky a priatelia,
cieľové zasadanie, ako bolo uvedené v „Informačnom liste 1, ročníka 2011“, prebehlo úspešne.
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