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Znamy już zwycięzców VIII Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
W dniu 25 listopada 2016 r. odbył się VIII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu był Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i
Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Czytaj więcej>>

Europejski Uniwersytet Latający w Ostrzeszowie
Na zaproszenie dyrekcji oraz Szkolnego Klubu Europejskiego EUROFUN
z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w dniu 14.12.2016r. Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski uczestniczył w spotkaniu w ramach projektu Europejski Uniwersytet Latający. Czytaj więcej>>

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności
Komisja Europejska inauguruje dziś – zaledwie dwa miesiące
po zapowiedzi przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera – Europejski
Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat działań wskazanych jako
priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18
do 30 lat mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w
całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności
potrzebne do podjęcia pracy zawodowej. Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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Bez wizy ale pod kontrolą
Komisja przedstawia wniosek w sprawie ustanowienia unijnego systemu
informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) z myślą o zwiększeniu kontroli bezpieczeństwa osób zwolnionych z obowiązku wizowego.
Jest on następstwem zapowiedzi przewodniczącego Junckera zawartej w
jego orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2016 r. i pierwszym
rezultatem działań wskazanych jako priorytetowe w planie z Bratysławy.
ETIAS pozwoli zgromadzić informacje dotyczące wszystkich podróżujących do Unii Europejskiej, umożliwiające przeprowadzanie z wyprzedzeniem kontroli w zakresie nielegalnej migracji oraz kontroli bezpieczeństwa. Czytaj więcej>>

Dodatkowe rekomendacje dla Polski
Nowe rekomendacje dla Polski w ramach trwającej procedury praworządności – to wynik ostatniego w tym roku posiedzenia Kolegium Komisarzy.
Zastrzeżenia KE dotyczą nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. - Komisja nie przestanie
zajmować się tą sprawą i będzie nadal poszukiwać rozwiązań w dialogu z
władzami polskimi – zapowiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans
Timmermans. Czytaj więcej>>

Wyzwania 2017: imigracja i terroryzm
Europejczycy w dalszym ciągu uznają imigrację i terroryzm za główne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska – wynika z najnowszego
badania Eurobarometr. Z odpowiedzi ponad 32 tys. respondentów wynika
również, że czterech na dziesięciu Europejczyków uważa, iż ich głos liczy
się w UE, zaś 67 proc. czuje się obywatelami wspólnoty. Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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