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Polacy w organizacjach międzynarodowych
EPSO rozpoczyna rekrutację

Polacy są w dalszym ciągu niedoreprezentowani w organizacjach międzynarodowych.
Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) rozpoczęło tegoroczną rekrutację kandydatów –
absolwentów uczelni wyższych - na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o
ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia,
finanse, audyt, statystyka). Aplikacje można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia
2018 r.
Informacje nt. naboru można znaleźć >>> tutaj.

Wspólna polityka azylowa 2.0
Komisja Europejska prezentuje propozycje zmian

Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy
jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące
reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy mają być dostosowane do zmieniających
się problemów związanych z bezpieczeństwem, wyzwań związanych z migracją i nowych
możliwości technologicznych.
Wspólna polityka wizowa UE ułatwia podróżowanie do UE w celach turystycznych
i biznesowych, przyczyniając się do rozwoju unijnej gospodarki, kontaktów międzyludzkich
i wymiany kulturalnej. Tylko w 2016 r. wydanych zostało prawie 14 mln wiz Schengen na pobyt
krótkoterminowy
Proponowane zmiany do kodeksu wizowego uproszczą legalnie podróżującym osobom
uzyskanie wizy na wjazd do Europy, co ułatwi turystykę, handel i kontakty biznesowe, a
jednocześnie umocni bezpieczeństwo i ograniczy ryzyko związane z nielegalną migracją.
Szczegóły dotyczące zmian >>> tutaj.
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Zamiast słów
V Powiatowy Konkurs Geograficzny w Łańcucie

Erasmus Plus
Wirtualne wymiany

Erasmus+, jeden z najbardziej popularnych programów UE, uruchamia wirtualną wersję swoich
działań. Celem jest skontaktowanie ze sobą jeszcze większej liczby studentów i młodych ludzi z
krajów Europy i państw południowego sąsiedztwa UE. - Dzięki Wirtualnym wymianom
Erasmusa+ dotrzemy do różnych środowisk i będziemy wspierać zrozumienie międzykulturowe
– deklaruje komisarz Tibor Navracsics.
Szczegóły dotyczące wymian >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:


O równości kobiet i mężczyzn>>>tutaj.



Czy uda się powołać Europejski Urząd ds. Pracy? >>> tutaj.



Unia obronnej mobilności >>> tutaj.

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

