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Komisja Europejska rozpoczyna prace nad
ogłoszeniem roku 2022 Europejskim
Rokiem Młodzieży
Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu
społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa
wszystkich młodych ludzi.
W ramach Europejskiego Roku
Młodzieży Komisja, we współpracy z
Parlamentem Europejskim,
państwami członkowskimi, władzami
regionalnymi i lokalnymi, oraz
samymi młodymi ludźmi, zamierza:
• docenić i wspierać pokolenie,
które najbardziej poświęciło się w
czasie pandemii;

© https://pl.freepik.com/

• zachęcać wszystkich młodych
ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych
szansach, pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z
regionów wiejskich lub oddalonych czy należących do słabszych grup społecznych, aby
stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą przyczyniać się do pozytywnych zmian;
• promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE w
celu wspierania ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.
Europejskiemu Rokowi Młodzieży towarzyszyć będzie pomyślne wdrożenie instrumentu
NextGenerationEU, który przyczyni się do zapewniania wysokiej jakości miejsc pracy oraz
możliwości kształcenia i szkolenia.
Zapoznaj się także, z najnowszym sprawozdaniem UE na temat młodzieży, które zawiera
przegląd sytuacji młodych Europejczyków w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się,
zatrudnienia oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim i politycznym.
Źródło: https://ec.europa.eu/
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Parlament Europejski wzywa do poprawy
bezpieczeństwa na drogach
Aby osiągnąć cel zerowej liczby ofiar śmiertelnych
na drogach UE do 2050 roku, posłowie chcą
ograniczenia prędkości do 30 km/h i zerowej
tolerancji dla kierowców pod wpływem alkoholu.
Źródło: Europarl.europa.eu.
© https://pl.freepik.com/

Pegasus Project zwycięzcą Nagrody
dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii
Nagrodę dziennikarską Parlamentu Europejskiego otrzymuje Pegasus Project inicjatywa, która ujawniła, że rządy szpiegują dziennikarzy, polityków i nie tylko
Otwierając ceremonię wręczenia nagrody w
Brukseli, przewodniczący PE David Sassoli
powiedział: „Przynosząc przejrzystość,
dziennikarstwo śledcze umożliwia
wyborcom podejmowanie świadomych
decyzji. Ochrona i wspieranie
dziennikarzy ma wielkie znaczenie dla
społeczeństw demokratycznych”.
© https://pl.freepik.com/

Źródło: Europarl.europa.eu.

© https://pl.freepik.com/

STRONA

2

PAŹDZIERNIK 2021 ROK

NUMER 5

Parlamentarium świętuje 10 lat
Parlamentarium - centrum dla zwiedzających w Parlamencie Europejskim w Brukseli
powitało ponad 2,5 miliona gości od czasu otwarcia.
Dzięki Parlamentarium dowiesz
się więcej o UE, procesie
demokratycznym i o tym, w jaki
sposób decyzje podejmowane w
Parlamencie mają bezpośredni
wpływ na Twoje życie.
Otwarte siedem dni w tygodniu
Parlamentarium oferuje treści
© Creative Commons, Author LeJC

we wszystkich 24 oficjalnych
językach UE; wstęp jest

bezpłatny. Jeśli jesteś w Brukseli, wpadnij i dowiedz się, co posłowie do PE sądzą na
aktualne tematy i wypróbuj najnowsze interaktywne stacje medialne przedstawiające
kluczowe tematy, takie jak zmiana klimatu, transformacja cyfrowa i Konferencja w
sprawie przyszłości Europy.
Źródło: Europarl.europa.eu.

Europejskie Spotkanie Młodzieży 2021:
propozycje dla Europy przyszłości
Recykling, wielojęzyczność, praworządność i dążenie do stworzenia Europy Federalnej
to jedne z głównych idei 10 000 młodych uczestników.
W dniach 8-9 października odbyło się Europejskie Spotkanie Młodych (EYE2021), w
którym wzięło udział 5 000 młodych ludzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i
kolejne 5 000 online. We współpracy z
ogólnoeuropejskimi organizacjami
młodzieżowymi i za pośrednictwem internetowej
platformy youthideas.eu zebrano ponad 2 000
pomysłów na przyszłość Europy. Wśród nich
znalazły się idee ułatwienia recyklingu w całej UE
czy reforma nauki języków obcych w szkołach w
celu promowania wielojęzyczności. Więcej faktów
© European Union 2021 - EP
i liczb dotyczących EYE2021 znajduje się tutaj
Źródło: Europarl.europa.eu.
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CZY WIESZ, ŻE…??
W Polsce funkcjonuje wiele sieci i
punktów informacyjnych, których
zadaniem jest informowanie
obywateli o sprawach związanych
z Unią Europejską. Prowadzą je
zarówno instytucje UE jak i
polskie.
Jedną z nich jest:
Europejska Sieć Informacji o
Edukacji EURYDICE (European
Network of Information on
Education).
Sieć Eurydice, pracując dla
twórców polityki edukacyjnej i
świata edukacji, przygotowuje i
publikuje opisowe analizy
systemów edukacji. Sieć składa się
z 43 biur krajowych, tworzonych
przez ministerstwa edukacji 38
krajów biorących udział w
programie Erasmus+ i jest
koordynowana oraz zarządzana
przez Agencję Wykonawczą do
spraw Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualne- go (EACEA) w
Brukseli. Polskie Biuro Eurydice
funkcjonuje w strukturze Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji
(www.frse.org.pl) w ramach Biura
Analityczno-Badawczego.
Wszystkie publikacje Eurydice
dostępne są na
stronie internetowej.
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Nasze ostatnie działania
Konkurs na pracę z recyclingu
Stwórz coś z niczego, czyli nadaj drugie życie
odpadom. Masz ciekawy pomysł? Podeślij nam swoją
pracę – czekamy do 14 listopada. Szczegóły tutaj

Spotkanie ze Skandynawią
1 października spotkaliśmy się w łódzkimi seniorami,
aby podyskutować o życiu skandynawskim
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KOMISJA EUROPEJSKA PRIORYTETY
W naszym najnowszym numerze biuletynu
przedstawiamy Państwu kolejny z priorytetów Komisji
Europejskiej na lata 2019-2024.
Tym razem chcielibyśmy opisać priorytet pod hasłem
Promowanie europejskiego stylu życia.
Europa musi chronić praworządność, jeśli chce stać po stronie
sprawiedliwości i stać na straży najważniejszych wartości UE.
Europa, która chroni, musi również stać na straży
wymiaru sprawiedliwości i podstawowych wartości UE.
Zagrożenia dla praworządności podważają prawne,
polityczne i gospodarcze podstawy naszej Unii.
Praworządność jest kluczowym elementem wizji Unii
przedstawionej przez przewodniczącą Ursulę von der
Leyen – Unii opartej na równości, tolerancji
i sprawiedliwości społecznej.
© https://pl.freepik.com/

Komisja utworzy kompleksowy europejski mechanizm
praworządności i co roku będzie w ramach tego
mechanizmu przedstawiać obiektywne sprawozdanie na
temat aktualnej sytuacji w zakresie praworządności
w całej Unii.
Silne granice, modernizacja systemu azylowego UE oraz
współpraca z krajami partnerskimi mają duże znaczenie
dla nowego kierunku w dziedzinie migracji.
© https://pl.freepik.com/

Źródło: Europarl.europa.eu.

„Poglądy zawarte w niniejszej publikacji
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”
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