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Biała Księga
5 scenariuszy o przyszłości Europy

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2016 r. przez
przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera Komisja Europejska przedstawiła białą księgę
w sprawie przyszłości Europy. Stanowi ona wkład Komisji w dyskusję, która odbędzie się
podczas szczytu Rady Europejskiej 25 marca 2017 r. w Rzymie.
Informacje Białej Księgi można znaleźć >>> tutaj.

Wieści od Partnerów PIE ED-Rzeszów
Dowiedz się więcej nt. EVS

Masz między 17 a 30 lat i chcesz dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem w innym kraju?
Przyjdź w środę, 29 marca o godz. 17.30 do Rzeszowskiego Inkubatora Kultury na otwarte
spotkanie informacyjne „O Wolontariacie Europejskim i nie tylko”. Zaprasza partner PIE EDRzeszów – Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO".
Szczegóły dotyczące spotkania można znaleźć >>> tutaj.

Zamiast słów
60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich
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Europejski Korpus Solidarności
Startujemy!

Akredytowane organizacje mają już dostęp do baz z danymi osób, które zgłosiły się do
Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki temu mogą szukać kandydatów na pracowników,
stażystów lub wolontariuszy. Już na wiosnę dostępnych będzie dla nich kilkaset miejsc, a w ciągu
następnych miesięcy kilka tysięcy. Europejski Korpus Solidarności rozpoczął działalność na
początku grudnia ubiegłego roku.
Szczegóły dotyczące EKS można znaleźć >>> tutaj.

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
Komunikat dla szkół
II etap konkursu od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej odbędzie się 28 kwietnia br. w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, Aula im. prof.
J. Chłopeckiego, godz. 10:00 i trwać będzie 90 minut.
Więcej szczegółów można znaleźć >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:


Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
oraz Komisja Europejska proponują strategię na rzecz przyszłości Syrii >>> tutaj.



Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają
z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego
wsparcia finansowego w czasie kryzysu>>> tutaj.



Siedziba Fronteksu dalej w Warszawie >>> tutaj.



Równouprawnienie to wizytówka UE >>> tutaj.
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