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URSULA VON DER LEYEN - NOWO WYBRANA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

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

historii

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

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

