
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 
tel.: 17 866 11 02   
e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl 

www.europedirect-rzeszow.pl  | www.facebook.com/EDRzeszow  |  www.twitter.com/EDRzeszow 

NEWSLETTER 

SIERPIEŃ 2017  

Biała Księga 
Który scenariusz najkorzystniejszy dla Polski?  
 

 

Jakie scenariusze opisane w Białej księdze w sprawie przyszłości Europy mogą uzyskać 
największe poparcie wśród Polaków? Jak przedstawia się nastawienie społeczeństwa do 
przyszłości Polski w Unii Europejskiej? W kolejnym artykule cyklu "Europa okiem eksperta"       
dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie ponad 
trzystu studentów uczelni z całej Polski, które zestawia z badaniem CBOS. 

Szczegóły dotyczące badań można znaleźć >>> tutaj. 

Unia Europejska – wiedza ekspercka                                                                                                                        
Szukasz eksperta? Skorzystaj z TEAM EUROPE 

 

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii 
Europejskiej. Zakres specjalności ekspertów jest bardzo szeroki – zajmują się m.in. systemem 
instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami gospodarczymi i monetarnymi, polityką zagraniczną 
oraz bieżącymi zagadnieniami politycznymi związanymi z UE, jak również możliwościami 
zatrudnienia w instytucjach europejskich. 

Grupa ekspertów Team Europe powstała w odpowiedzi na potrzeby obywateli, którzy 
poszukiwali kompetentnych specjalistów, gotowych do wystąpień podczas konferencji, w 
audycjach radiowych i telewizyjnych, czy przy okazji debat i wydarzeń naukowych. Chcąc wyjść 
naprzeciw tym oczekiwaniom oraz dostrzegając coraz większą potrzebę przybliżania 
obywatelom polityk Unii Europejskiej, Komisja Europejska powołała sieć informacyjną Team 
Europe. 

Broszurę z danymi o ekspertach można znaleźć >>> tutaj.

 

https://ec.europa.eu/poland/news/170814_white_paper_pl
http://pdf.euractiv.pl/view/Broszura%20Team%20Europe.pdf
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Zamiast słów                                                                                                                           
PIE ED-Rzeszów patronem Drużynowych Mistrzostw Europy                          
w szachach 

 

 
Europejski Korpus Solidarności 
Pierwsi wolontariusza są już w Nursji 
 

 

Pierwsi wolontariusze Europejskiego Korpus Solidarności przybyli do Nursji we Włoszech, aby 
pomagać w odbudowie regionów dotkniętych w ubiegłym roku trzęsieniem ziemi. - Ich 
zaangażowanie przy odbudowie bazyliki Św. Benedykta to symboliczny pomost między 
przeszłością Europy i jej przyszłością i ważny wkład w nadchodzący Europejski Rok Dziedzictwa 
Kulturowego – powiedział komisarz Tibor Navracsics. 

Szczegóły dotyczące Korpusu oraz jego działań można znaleźć >>> tutaj. 

 

 W telegraficznym skrócie: 
 Oświadczenie komisarzy z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich 

Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych >>> tutaj.  
 
 Inicjatywa obywatelska ma już 5 lat. Wszystkiego najlepszego!  >>> tutaj. 

 
 Coraz więcej Europejczyków widzi przyszłość UE w jasnych barwach. 

Szczegóły >>> tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/170817_nursja_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170823_pamiec_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170804_EIO_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170802_eurobarometer_pl

