CENTRA KONTROLI W UE
W odpowiedzi na wezwanie przywódców UE z czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej, Komisja
Europejska przedstawiła koncepcję utworzenia centrów kontroli oraz wprowadzenia środków
krótkoterminowych w celu poprawy procesu przetwarzania danych dotyczących osób sprowadzanych na ląd
w UE, jak również pierwszy zarys możliwych dalszych działań dotyczących regionalnych ustaleń z
państwami trzecimi dotyczących sprowadzania na ląd. Regionalne ustalenia dotyczące sprowadzania na ląd
należy postrzegać jako działające równolegle do rozwoju centrów kontroli w UE: obie koncepcje powinny
przyczynić się do zagwarantowania wspólnej odpowiedzialności w regionie w odpowiedzi na złożone
wyzwania związane z migracjami.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/migracje-nowe-rozwi%C4%85zania_pl

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
KE zaprasza do składania propozycji projektów w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności. Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki
tym środkom sfinansowane zostaną projekty, w których uczestniczyć może
młodzież z Europy i spoza niej.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/180810_solidarity_corp_pl

MŁODZI DZIENNIKARZE POSZUKIWANI
Parlament Europejski poszukuje dziennikarzy, korespondentów, fotografów i grafików, którzy zasilą ekipę
prasową Europejskich Dni mediów Młodzieżowych, które odbędą się w Brukseli w dniach 16-18
października . Tematem tegorocznej edycji będą zbliżające się eurowybory. Młodzi dziennikarze wezmą
udział w warsztatach, debatach oraz spotkaniach z politykami oraz przedstawicielami największych
europejskich mediów. Wspólnie z nimi zastanowią się, jak zachęcić swoich rówieśników do aktywnego
uczestnictwa w głosowaniu. Każdy z nich przygotuje również projekt dotyczący jednego z omawianych
podczas Dni Mediów zagadnień. Więcej na stronie: http://www.eurodesk.pl/projekty/mlodzi-dziennikarzeposzukiwani
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Masz konto na Instagramie? Podziel się swoimi wakacyjnymi
doświadczeniami związanymi z odkrywaniem dziedzictwa kulturowego
Europy i wygraj kamerę Go Pro 6! Każdy uczestnik może zgłosić do
zabawy dowolną ilość fotografii. Powinny być one jednak opatrzone
hasztagiem #NoCultureNoFuture oraz zawierać tag @europaid. Więcej
informacji na stronie http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursfotograficzny-noculturenofuture%20

SCENARIUSZE LEKCJI EUROPEJSKICH
Komisja Europejska w Polsce przygotowała dla nauczycieli 16 scenariuszy do
przeprowadzenia lekcji po europejsku. Scenariusze "Temat:Europa" czekają na
stronie: http://lekcjaeuropejska.pl/
Warto skorzystać. Zapraszamy!

O EUROWYBORACH
27-28 sierpnia 2018 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu całej sieci Europe
Direct. Spotkanie odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w
Polsce. Rozmawialiśmy o priorytetach i działaniach profrekwencyjnych
przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

TYM RAZEM GŁOSUJE
Tym razem głosuję (this time I’m voting) to kampania związana z wyborami
do PE, które odbędą się w państwach UE w dniach 23-26 maja 2019 r. Tym
razem nie wystarczy mieć nadzieję na lepszą przyszłość: tym razem wszyscy
musimy wziąć za to odpowiedzialność. Celem kampanii jest przekonanie do
wzięcia udziału w głosowaniu, bo kiedy wszyscy głosują, wszyscy
wygrywają. Więcej: https://www.tymrazemglosuje.eu/
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