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Aktywni w Brukseli!!!
Zwycięzcy konkursu "Bądźmy aktywni razem!", organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, na zakończenie
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, odebrali główną nagrodę - wyjazd
do Brukseli. Laureatami nagród były uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej z oraz uczniowie III
Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. W Brukseli mieli okazję spotkać się z Januszem Lewandowskim i Jerzym Buzkiem.
Czytaj więcej>>
Viviane Reding „przesłuchana” w Kaliszu
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski gościł w dniu 18 lutego 2013r. w uroczystościach
związanych z obchodami Dnia Patrona w III Liceum Ogólnoształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Spotkanie było
okazją do zapytania licealistów jakie są ich obawy, wątpliwości, pytania związane z przyszłością Europy. Zebrane pytania zostaną przedstawione viceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding w czasie wielkiej debaty nad przyszłością Europy, która odbędzie się jesienią w Warszawie.
Czytaj więcej>>
Konkurs „Świat, jaki lubisz”
Chcesz mieć realny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu w Europie? Weź udział w konkursie "Świat, jaki lubisz",
organizowanym przez Komisję Europejską. Jest on częścią kampanii "Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada".
Projekty konkursowe można zgłaszać do 11 maja br. Najlepsze pomysły staną się częścią kampanii wizualnej. W ramach inicjatywy szczególną uwagę poświęcono pięciu krajom — Bułgarii, Litwie, Polsce, Portugalii i Włochom.
Czytaj więcej>>
Unijny budżet uchwalony!!!
Po 24 godzinach rozmów przywódcy państw Unii Europejskiej doszli do porozumienia i ustalili nowy siedmioletni budżet.
Parlament Europejski zapowiedział jednak, że będzie próbował obalić decyzję o cięciu wydatków. Wieloletnia perspektywa budżetowa ustalona 8 lutego jest mniejsza niż w latach 2007-2013. Po raz pierwszy w historii UE budżet netto został
zmniejszony - z 1,12 proc. dochodu narodowego UE do 1 proc.
Czytaj więcej>>

Bezpieczny otwarty internet
Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiają strategię bezpieczeństwa cybernetycznego i zapowiadają dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Strategia, zatytułowana „Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” ma przeciwdziałać zakłóceniom i atakom
w sieci. Ma też na celu propagowanie wartości, takich jak wolność i demokracja, oraz zapewnianie bezpiecznego wzrostu gospodarki cyfrowej.
Czytaj więcej>>
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