WRZESIEŃ 2021 ROK

NUMER 4

BIULETYN
AKTUALNOŚCI | WARSZTATY | KONKURSY

Europejskie Spotkanie Młodzieży –
kształtujemy przyszłość Europy
W dniach 8 i 9 października od 3 do 4 tys. młodych ludzi zbierze się w Strasburgu i
online, aby wymienić się pomysłami i rozmawiać na temat przyszłości Europy.
Wsród poruszanych tematów będzie:
- środowisko
- demokracja
- wyjście z kryzysu COVID-19
- prawa człowieka
- nierówności społeczne
Wydarzenia online rozpoczną się w
poniedziałek 4 października.
W piątek 8 października i w sobotę 9
października budynek Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu i wioska

© https://pl.freepik.com/

EYE będą głównym ośrodkiem spotkania.
Po raz pierwszy EYE odbędzie się w formacie hybrydowym, po zeszłorocznej zdalnej
edycji wymuszonej pandemią. Śledź przebieg wydarzenia na platformie EYE 2021.
Źródło: Europarl.europa.eu.

Migracja: wspólne wyzwanie
Migracja to wyzwanie i szansa dla Europy.
Dowiedz się więcej jak UE radzi sobie z napływem osób
ubiegających się o azyl i migrantów do Europy oraz
o pracach Parlamentu w zakresie migracji, azylu i granic UE.
© https://pl.freepik.com/
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30 września obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Tłumacza
Unia Europejska niezmiennie postrzega swoją dużą różnorodność kultur i języków.

© https://pl.freepik.com/

Wielojęzyczność, głęboko
zakorzeniona w traktatach
europejskich, jest
odzwierciedleniem tego bogactwa
kulturowego i językowego.
Sprawia ona również, że instytucje
europejskie są bardziej dostępne i
przejrzyste dla wszystkich
obywateli Unii, co jest kluczowe

dla prawidłowego działania systemu demokratycznego UE.
W Parlamencie Europejskiem (PE) wielojęzyczność jest powszechnym elementem.
A czy wiesz, że:
‣ 705 posłów do PE reprezentuje aż 448 mln mieszkańców UE, z 27 państw, którzy
mówią w 24 oficjalnych językach?
‣ Na szczęście około 900 parlamentarnych tłumaczy i tłumaczy symultanicznych pracuje
niestrudzenie, aby dokumenty i debaty były zrozumiałe dla wszystkich Europejczyków
w ich języku ojczystym. Obejrzyj film
Źródło: Europarl.europa.eu.

Nagroda im. Sacharowa 2021: nominacje
Parlament co roku przyznaje Nagrodę im. Sacharowa wyjątkowym osobom
i organizacjom broniącym praw człowieka i podstawowych wolności.
W 2020 r. nagrodę otrzymała białoruska opozycja za obronę demokracji.
Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się:
‣ Aleksiej Nawalny,
‣ Afgańskie kobiety,
‣ Jeanine Áñez,
‣ Sultana Khaya
‣ organizacja Global Witness
Dowiedz się więcej o nominacjach.
Źródło: Europarl.europa.eu.
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Jedna ładowarka do smartfonów, tabletów
i innych urządzeń przenośnych już niedługo!
Szacuje się, że wyrzucone i nieużywane ładowarki przyczyniają się do powstawania
11 000 ton e-odpadów rocznie.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny nadal
tworzy jeden z najszybciej rosnących strumieni
odpadów w UE. Szczególnie ważne jest, aby
proponowane przepisy miały zastosowanie nie
tylko do smartfonów, ale także do tabletów i
innych urządzeń przenośnych.
To możliwe będzie już niebawem, gdyż
Parlament Europejski będzie pracował teraz
nad wnioskiem legislacyjnym w tej sprawie
© https://pl.freepik.com/

przedstawionym przez Komisję Europejską.
Źródło: Europarl.europa.eu.

DiscoverEU: darmowe bilety kolejowe dla
18-latków chcących zwiedzić Europę
Masz 18 lat, jesteś obywatelem UE i chętnie odkrywasz Europę i jej kultury? Skorzystaj
z darmowego biletu kolejowego!
‣Młodzi ludzie mogą ubiegać się o darmowe
bilety kolejowe do 26 października dzięki
inicjatywie DiscoverEU wspieranej przez
Parlament Europejski.
‣Dzięki staraniom posłów do Parlamentu
Europejskiego, aż 70 000 18-latków
skorzystało z szansy na podróżowanie za
© https://pl.freepik.com/

darmo po Europie od rozpoczęcia programu
DiscoverEU w czerwcu 2018 roku. Pomysł na

tę inicjatywę zaprezentowano po raz pierwszy podczas Europejskiego Spotkania
Młodzieży (EYE) w 2014 roku. Wyjątkowo w tej edycji o bilet mogą ubiegać się również
ci młodzi ludzie, którzy mogli brać udział w poprzednich dwóch edycjach w 2020 r.,
które zostały odwołane z powodu pandemii COVID-19. Więcej tutaj
Źródło: europarl.europa.eu.
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Warsztaty zero waste!
W Bacarro na Off Piotrkowska razem z Damianem
Marchlewiczem – zwycięzcą IV edycji Hell’s Kitchen
Piekielna Kuchnia gotowaliśmy, ale tylko bazując na
zasadzie zero waste! Przeczytaj nasze rekomendacje
po spotkaniu.

Nasze ostatnie działania

Dzień kultury włoskiej!
W Muzeum Regionalnym w Brzezinach
współuczestniczyliśmy w dniu włosko-polskim.
W programie był hymn UE, wciąganie flagi UE na
masz Muzeum, piosenki, zwyczaje i poczęstunek.

Lekcje Europejskie!
We wrześniu udało nam się odwiedzić SP w Buczku i
poprowadzić zajęcia z okazji europejskiego dnia
języków obcych oraz ZSP w Poddębicach, gdzie
porozmawialiśmy o ekologii.
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EUROPE DIRECT ŁÓDŹ
UL. SIENKIEWICZA 55,
90-009 ŁÓDŹ
e-mail:
europedirectlodz@newtechlodz.com

CZYM SIĘ
ZAJMUJEMY?
Można się z nami skontaktować,
jeżeli masz pytania dotyczące
polityki, programów i priorytetów
UE lub jeśli chcesz się zaangażować
w wydarzenia dotyczące przyszłości
UE. Obywatele korzystają z
wszystkich naszych usług
nieodpłatnie.
Należy pamiętać, że nie oferujemy
doradztwa prawnego, nie
zajmujemy się też
interpretowaniem przepisów UE.

A CZY WIESZ, ŻE…??
Oprócz naszego punktu "Europe
Direct" Łódź w Polsce funkcjonuje
wiele sieci i punktów
informacyjnych, których zadaniem
jest informowanie obywateli
o sprawach związanych z Unią
Europejską?
Europass to sieć europejska, którą
tworzy 38 krajowych biur w 36
krajach. Od 1 lipca 2020 to także
zdigitalizowana usługa internetowa
do prezentacji indywidualnych
kwalifikacji, kompetencji oraz
doświadczenia Europejczyków na
rynku pracy i edukacji. Podobnie do
funkcjonujących wcześniej
dokumentów Europass, usługa
dostępna jest w spójnej formie na
obszarze całej Europy, państw
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz państw
kandydujących.
Więcej na:
www.europass.org.pl
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KOMISJA EUROPEJSKA - PRIORYTETY
W każdym numerze naszego biuletynu przedstawiamy Państwu jeden z priorytetów
Komisji Europejskiej na lata 2019-2024.
Tym razem chcielibyśmy opisać priorytet o nazwie Europa na miarę ery cyfrowej
tj. zapewnienie ludziom dostęp do technologii najnowszej generacji.
Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści
Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050
r. celu neutralności klimatycznej Europy.
Komisja jest zdecydowana uczynić
następne lata cyfrową dekadą Europy.
Europa musi wzmocnić swoją suwerenność
cyfrową i ustanowić standardy, zamiast
podążać za innymi, kładąc wyraźny nacisk
na dane, technologie i infrastrukturę.
Wśród zaproponowanych przez Komisję
działań znalazły się m.in:

1. Sztuczna inteligencja
2. Europejska strategia w zakresie danych
3. Europejska strategia przemysłowa
4. Obliczenia wielkiej skali (HPC)
5. Akt o rynkach cyfrowych
6. Akt o usługach cyfrowych
7. Cyberbezpieczeństwo
8. Dostępność internetu
Źródło: Europarl.europa.eu.

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