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URSULA VON DER LEYEN - NOWO WYBRANA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EUROPEJSKIEJ  
 

 

Ursula von der Leyen to pierwsza w historii 
przewodnicząca-elektka Komisji Europejskiej!  

Parlament Europejski przegłosował kandydaturę byłej 
Minister Obrony Niemiec na najważniejsze stanowisko 
w Komisji.  

Ursula von der Leyen przedstawiła przed Parlamentem 
Europejskim w Strasburgu swoje polityczne wytyczne 

dotyczące mandatu kolejnej Komisji Europejskiej → 

https://bit.ly/2Mm92XP 

 

 
 

https://bit.ly/2Mm92XP?fbclid=IwAR2SFdS0haI1ZTjM_5eMseUengNPicVX2ZMAYPp9Dynbwm_GH1jbIIizIg0


WAKACJE TRWAJĄ W NAJLEPSZE! 
 
Za nami już miesiąc wakacji – czas wyjazdów, zabawy i beztroski. Unia Europejska dba aby każdy jej 
obywatel spędził ten czas bezpiecznie!  

• UE podejmuje kroki by chronić pasażerów linii lotniczych i zapobiegać niebezpiecznym, 
podniebnym sytuacjom →  https://bit.ly/2Kh9Ihg  

• choroba w czasie wakacji? Z kartą EKUZ nie masz się czego obawiać! → 
https://bit.ly/2LbPkOK 

• z tegorocznego sprawozdania KE i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że aż 95,4%, 
spośród 21 831 kąpielisk monitorowanych w 28 państwach UE, spełnia minimalne unijne 
wymogi w zakresie jakości → https://bit.ly/2YcuSjM 

 
NAGRODY LUXPRIZE - NOMINACJA DLA FILMU „KLER”  
 
Nagroda Luxprize przyznawana jest przez Parlament Europejski od 2007 roku, a jej celem jest 
wspieranie kina jako sposobu na zachęcanie do debaty na temat wartości europejskich oraz kwestii 

społecznych . Film "Kler" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego jest na tegorocznej liście 
nominowanych → https://bit.ly/2YghRc5 
 
EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY – KOLEJNA EDYCJA JUŻ W PAŹDZIERNIKU! 
 
VI edycja Europejski Uniwersytet Latający rusza już w październiku . Zapraszamy szkoły do 
uczestnictwa w programie. Jesienią eksperci odwiedzą kolejne placówki, by pokazać uczniom i 
uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów naszego codziennego życia → 
https://eul.ceo.org.pl/Zgloszenia. 
 

STAŻ SZUKA CZŁOWIEKA! 
 
Szukasz płatnego, pięciomiesięcznego stażu? Rozpocznij swoja przygodę w politycznym centrum 
Europy - Komisji Europejskiej. Start stażu to marzec 2020. Rekrutacja otwarta jest do 30 sierpnia 2019 
roku.  Więcej informacji → https://ec.europa.eu/stages/ 
 
EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI- PROJEKTY SOLIDARNOŚCI   

 

 

 

Masz pytania dot. EKS? Zajrzyj do przygotowanego przewodnika  dostępnego w formacie PDF! 
→https://bit.ly/2p87aFD 

https://bit.ly/2Kh9Ihg?fbclid=IwAR1_LGzTZAk66PbEVulCTNpUQGykCWYZqXhX0gatALlgL0J5f1mqMB3PcIQ
https://bit.ly/2LbPkOK?fbclid=IwAR3XcMXqK66Nwab-iLTcJ22Nua4YMDHg4nKEhgGM9xGujbr-mbwMrpP_nD8
https://bit.ly/2YcuSjM?fbclid=IwAR0gXK04x7TTNOQ1fG9Bj-odCGtwCK6pzrpUSsmDFp_pS6cfsHHYxc8Aw-w
https://bit.ly/2YghRc5?fbclid=IwAR0ldLwSzVnzmVZZgB3ZPJlqJUjyEmV_i6dVjUmNItKy6mtbA2K_7-UGRD0
https://www.facebook.com/EuropejskiUniwersytetLatajacy/?__tn__=K-R&eid=ARDkN0vT7GCrcB0jqjSvUq0-X3Wo79EnitXhb6uINdfDCKeZcaOFR83x8uP30Z03n4SbQBH5W4OvTnsq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPEqO32TJUZaEw2pT-RXsb3a4IxDrW0brAbv1KF35c-UoHHLXrDAYHm2dEWnAJ9BDt_wVsS29XYZrnFWLMMhVVmnSB8guyw-B3RbwKPO8DTm0Wd4PK8sd5Z0PcPF6fzNY5Iiyp7NfRjIENYHwrJFl3v3QGyt1U1z40NZDhIuQx14pvEt0-C2Ish17_eL2Cdp8Vye3wRZT9Z4nASQdAWyYPVzeLi2t2BS2xSPW0LbfqAWHdAZpbvQqn0kGry3AtNKSVdfvuGiv-S2WyXqTPlgmIb2SwUXCbpOth5-Izb7BmV6BAOXDV2Z4Ryrx39huuzksFm9pCXS0GwSueyf8XxYQBq0GTk1iquA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feul.ceo.org.pl%2FZgloszenia%3Ffbclid%3DIwAR1O3HlplfLv9gqrPrxtVNLWIDBJTEcEcxlsJTIclOSUl3_RDSVaeodAw2Y&h=AT2PeMQyJ4Z5r-Bmogi9keqJ_UqqlL8damKtxtrHKG2PqGzOwZlBTkAIWUyhyqGNn2Y_1-Z4JbgL5x1qDt5gB1PCWO-gROHSRz1eimHrpBT1_wusmoOfAzHmcgnlgZYM1sbUo_LpipkysLH0xqT6dWyVBn3alulIi61EonzPaxw0mPV4z4X7ZSomTWb_yuJz3lovKEl7Xx9NqB91G4mdtth6rfdi1KdhBjJeLNK_ynAdyQ7q_FpdtmtyAVpBrDgxqBjrGswUU31GNHPW6fjqafwQmQrVdeh0XsZpryJVtqGh0geLC5eN3H8SQSNUPs7UrWL-Vh6YhQeOfMdL_RM__UdDP8Jqca85YKekOmgvxpuPmhwv1qrmGz4nKHVFCHSh1x3OlYcIogSBSTlVeB0tbcUVPeAsA_CL4QEZZYjBuP7QPXbtQwcDr5a-EHi5aXm94B6I0ecR3cPKbhXvpMMOwkQun3gOj_iRDDHt8spiBSvnlIXRbetTUAs837zlxexX3h7c9tSiHsQ7fwIgjDL1QAEa6S-KSr3EwTGxARxIKnlU2t3DLZUg3cGrLQRAJj6LfQKPMqF4p_4MmobM8bv94wwbJNIzCFTM2Ps88aP3C-ZAHfhUEpSwFpr_XuPCktuMUQn7ce4_xSNe8G4
https://ec.europa.eu/stages/?fbclid=IwAR39kjcXF7gR2eTguI0sxDkW21RMB08g8DZPNviIEatVLrxAxpdUgCgqPwk

