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Młodzież ma głos – warsztaty wyborach do PE  
w Poddębicach 

Zgodnie z duchem reformy oświaty edukacja europejska  
znajduje w szkole swoje miejsce 

Podczas kilku warsztatów poruszyliśmy kluczowe 
informacje o tym:: 
•dlaczego powstała Unia Europejska; 
•jak obywatele mogą wpływać na kształt 
wspólnoty; 
•jakie ważny jest Parlament Europejski; 
 
Nie zabrakło także tematów związanych ze 
zbliżającymi się wyborami.  
 
Dziękujemy młodzieży za aktywny udział! 
 
Ważnym obszarem aktywności Punktu Informacji 
E u r o p e j s k i e j E u r o p e D i r e c t Łó d ź j e s t 
organizowanie konferencji, seminariów, modułów 
szkoleniowych, warsztatów, debat i konkursów, 
które przyczyniają się do podniesienia poziomu 
wiedzy i świadomości europejskiej wśród 
mieszkańców społeczności lokalnej województwa 
łódzkiego. 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WYNIKI konkursu!!  
Wygrane hasła! 
1. „Europa ojczyzn = ojczyzna 
Europa” 
2. „Weź nie pytaj, weź zagłosuj!” 
3. „Nie stój w miejscu, nie bądź 
nudny.  
4. Głos dla Europy wcale nie jest 
trudny!” 
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e-mail 
europedirectlodz@newtechlodz.com  
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10 000 funkcjonariuszy straży granicznej 
wzmocni granice zewnętrzne UE 

Aby wzmocnić bezpieczeństwo Europy, posłowie PE przegłosowali 17 kwietnia 
przyznanie Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 10 000 funkcjonariuszy 

straży granicznej, do 2027 r. 

W ostatnich latach zewnętrzne granice Europy odnotowały bezprecedensowy wzrost 
liczby migrantów i uchodźców pragnących wjechać na terytorium UE. Nowe przepisy 
wyposażą ww. agencję UE w stały korpus 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej do 
2027 r. oraz zwiększą skuteczność procedur powrotów obywateli państw trzecich 
nieposiadających prawa do pobytu na terenie Unii. Stała służba będzie się składać z 
pracowników zatrudnionych przez agencję oraz personelu oddelegowanego obowiązkowo 
przez kraje UE. 
„Powinniśmy być sprawiedliwi wobec tych, którzy zasługują na ochronę, surowi wobec 
tych, którzy żerują na bezbronnych i stanowczy wobec tych, którzy chcą łamać zasady”, 
powiedziała Roberta Metsola (EPL, Malta) przed głosowaniem w sprawie nowych 
rozwiązań mających na celu wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej. 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Ponieważ świat nie poczeka do kolejnego razu.  
Nie zapomnij wziąć udział w wyborach europejskich!  

#Tymrazemglosuje 

https://www.tymrazemglosuje.eu/?recruiter_id=211964&fbclid=IwAR0vUO11EP4b2dtxu4bGiS_cXtQVHo6pwXJGomgTHD8Lw2Mfc0NQUBYcxRA#xtor=AD-41-%5BThistimeimvoting_PL%5D-%5B032019%5D-%5Blink%5D-%5Bmessenger%5D
https://www.tymrazemglosuje.eu/?recruiter_id=211964&fbclid=IwAR0vUO11EP4b2dtxu4bGiS_cXtQVHo6pwXJGomgTHD8Lw2Mfc0NQUBYcxRA#xtor=AD-41-%5BThistimeimvoting_PL%5D-%5B032019%5D-%5Blink%5D-%5Bmessenger%5D
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Zmiany mają na celu lepszą kontrolę nad migracją, ułatwienie Europie skutecznego 
zabezpieczenia granic zewnętrznych i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w 
Unii. Nowa stała służba mogłaby, na wniosek kraju UE, udzielać wsparcia w zakresie 
kontroli granicznej i zarządzania migracją, a także zwalczać przestępczość transgraniczną. 
W razie niebezpieczeństwa kraje będą mogły skorzystać z rezerw szybkiego reagowania w 
celu uzyskania pomocy. 
Po formalnym przyjęciu przez Parlament i Radę nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po 
ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Nowa stała służba będzie operacyjna od 
2021 roku. 
 
Źródło: europarl.europa.eu/ 

Emisje CO2 w 
transporcie w UE 
Podczas ostatniej sesji plenarnej 

posłowie debatowali nad normami 
emisji CO2 dla pojazdów ciężkich oraz 

nad promowaniem ekologicznie 
czystych  

i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego. 

Zastanawiasz się czasem, ile dwutlenku 
węgla emitują samochody albo czy 
pojazdy elektryczne faktycznie stanowią 
bardziej ekologiczną alternatywę? 

Prawie 30% całkowitej emisji CO2 w UE 
pochodzi z sektora transportu, z czego 
72% –  
z transportu drogowego. W ramach 
działań mających na celu redukcję emisji 
CO2 UE ustanowiła cel zmniejszenia 
emisji z transportu o 60% do 2050 r. w 
porównaniu z poziomami z 1990 r. 
 
Źródło: europarl.europa.eu/ 
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http://europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180305STO99003
http://europarl.europa.eu/
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Dlaczego warto 
wziąć udział w 

wyborach 26 maja 
2019 roku? Oto 
kilka powodów 

1. Parlament Europejski (PE) jest jedyną 
instytucją UE, której cz łonkowie są wy łaniani w 
bezpośrednich wyborach przez obywateli państw 
członkowskich UE. 
2. Współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych 
w UE i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie. 
3. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją UE.  
Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są  
otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Europejscy 
deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną 
działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy. 
4 Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko 
naturalne. Patronuje unijnemu rzecznikowi praw 
obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje 
przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych 
problemów. 
5. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie 
przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, 
wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku 
Centralnego. 
6. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, 
przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie 
wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć 
tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji. 
10.Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, 
mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i 
reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli. 
 
Źródło: europarl.europa.eu/
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„Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”

ŚLEDŹ NASZE 
DZIAŁANIA

JUŻ NIEBAWEM 

• Happening 
promujący udział  
w wyborach do PE 

• Piknik z okazji „Dnia 
Europy" z grami, 
quizami i zabawami 

• Warsztaty dla NGO 
z zakresu 
pozyskiwania 
funduszy unijnych, z 
programów: POWER, 
Erasmus+, RPO

http://europarl.europa.eu/

