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#DiscoverEU 
Rusza kolejna edycja konkursu KE 
 

 

Wystartowała druga edycja konkursu Komisji Europejskiej DiscoverEU. Do wtorku 11 grudnia 
do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego osiemnastolatkowie mogą ubiegać się o bilet na 
podróż po Europie. Skorzystają z niego przyszłym roku, w okresie od połowy kwietnia do końca 
października. W tegorocznej, inauguracyjnej edycji konkursu szansę na podróż otrzymało 15 tys. 
młodych ludzi. 

Do tej edycji konkursu będzie mógł zgłosić się każdy obywatel UE urodzony między 1 stycznia 
2000 r. a 31 grudnia 2000 r. Zwycięzcy będą mogli podróżować między 15 kwietnia a 31 
października 2019 r. przez okres od jednego do trzydziestu dni. 

W tej edycji Komisja zachęca do udziału szczególnie osoby mające specjalne potrzeby lub 
znajdujące się w trudniejszej sytuacji społecznej. Komisja udostępni osobom o specjalnych 
potrzebach informacje i wskazówki oraz pokryje koszty niezbędnej specjalnej opieki podczas 
podróży (np. osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.). 

Zainteresowane osoby mogą zgłosić się za pośrednictwem Europejskiego Portalu 
Młodzieżowego.

 

Telekomunikacja 
SMS za 6 centów w całej Unii 

 

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, 
przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE 
zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej.                         
W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu 
dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów 
oznacza m.in. obniżkę cen. 

Dowiedz się więcej. Kliknij>>>tutaj.  

https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/181115_BEREC_pl
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Zamiast słów                                                                                                                                                                         
X edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską 
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NON.NO.NEIN.                                                                                                                          
Stop przemocy względem kobiet 

 

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych                                              
i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że 
jedna trzecia kobiet i dziewcząt doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia.               
W niedzielę 25 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet. 

Przeczytaj oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel dotyczące 
Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet>>>tutaj.  

 

Europejski Filar Praw Socjalnych  
Pierwsze urodziny! 
 

 
 
Ponad rok temu, 17 listopada 2017 r., podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia         

i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście 

ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu Komisja Europejska 

podjęła konkretne inicjatywy w celu wprowadzenia w życie na poziomie wspólnotowym 20 

praw i zasad. 

 

Europejski filar praw socjalnych wyraża 20 zasad i praw kluczowych dla sprawiedliwych                

i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz systemów bezpieczeństwa socjalnego w Europie 

XXI w. Jest to pierwszy od czasów Karty praw podstawowych zestaw praw ogłoszony przez 

instytucje UE.  

 

Zestawienie informacji dotyczących EFPS można znaleźć>>>tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/181123_women_pl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european_pillar_of_social_rights.pdf

