EUROPEJSKI SMAK CZEKOLADY 2018
12 kwietnia w ramach cyklu spotkań „Europa Cafe” zorganizowano konkurs „Europejski Smak
Czekolady 2018”. W spotkaniu i konkursie wzięło udział 47 osób. Zawody rozegrały się w dwóch
kategoriach: uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku. Konkurs miał na celu przed wszystkim pogłębianie wiedzy na temat Unii
Europejskiej, poznanie deserów europejskich. O bezpieczeństwie na granicach Unii Europejskiej i jej
terytorium, polityce migracyjnej, walce z finansowaniem terroryzmu konsultanci PIE ED Olecko rozmawiali
z młodzieżą podczas spotkania po zakończeniu konkursu. Więcej szczegółów na naszej stronie
http://europedirect-olecko.pl/13042018-r-europejski-smak-czekolady/

KONKURS WOKÓŁ „ODY DO RADOŚCI”
Melodię IX symfonii Beethovena zna chyba każdy Europejczyk. W ramach konkursu #Ode2Joy
Challenge można pobawić się tym motywem i zaprezentować swoją własną interpretację utworu.
Niekoniecznie muzyczną. Prace konkursowe należy do 9 maja (Dzień Europy) zamieścić w mediach
społecznościowych i opatrzyć hasztagiem #Ode2Joy Challenge. Więcej na stronie internetowej:
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/konkurs-wokol-ody-do-radosci%20
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DZIEŃ EUROPY - ZAPRASZAMY
Konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko zapraszają
do wspólnego świętowania.
Wydarzenie „Dzień Europy” to uroczyste obchody z okazji Dnia Europy 9
maja. Konsultanci Punktu Informacji Europejskiej na specjalnie przygotowanym
stoisku będą do Państwa dyspozycji w Szkole Podstawowej w Stożnem i w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Młodzież z zaprzyjaźnionych szkół,
wspólnie z Syriuszem – maskotką Unii Europejskiej będzie składać życzenia
z okazji Dnia Europy i wręczać kwiaty.
Dla młodzieży i najmłodszych zostaną przeprowadzone gry i zabawy.

TAŃSZE PRZELEWY W EURO
Przelewy w euro w takiej samej cenie w całej Unii. Komisja Europejska proponuje obniżenie stawek
za dokonywanie płatności transgranicznych. Obecnie mieszkańcy i przedsiębiorstwa z krajów strefy euro
ponoszą takie same koszty transferów pieniężnych - niezależnie czy robią w obrębie własnego kraju czy
innego, w którym obowiązuje wspólna waluta.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/180328_money_transfer_pl

EUROPEJCZYCY OCENIAJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ
Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają
obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje
najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat
sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze. Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/poland/news/180423_justice_pl

PRZESTĘPCA W CHMURZE
Współcześni przestępcy i terroryści powszechnie wykorzystują wiadomości tekstowe, e-maile i
komunikatory. Jednak w przypadku śledztw transgranicznych uzyskanie elektronicznych materiałów
dowodowych jest trudne. Dlatego KE proponuje nowe przepisy, które ułatwią policji i organom sądowym
dostęp do e-maili lub dokumentów znajdujące się w chmurze. Więcej informacji na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/180417_E_evidence_pl
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