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#DiscoverEU 
Odkrywaj Europę! 
 

 

Nie masz pomysłu na wakacje? Chcesz przeżyć przygodę życia? Marzysz o zobaczeniu 
niezwykłych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym? 12 czerwca o 12:00 wystartowała 
akcja #DiscoverEU. Osoby, które skończyły 18 lat i mają obywatelstwo jednego z państw 
unijnych, mogą zdobyć darmowy pass do podróżowania po całej Europie! 

Dowiedz się więcej>>>tutaj. 

Wolny handel                                                                                                                       
Rozpoczęcie negocjacji z Australią i Nową Zelandią 

 

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, premier Malcolm Turnbull oraz minister ds. handlu 
Steven Ciobo zainaugurowali w Canberrze negocjacje w sprawie kompleksowej i ambitnej 
umowy o wolnym handlu między UE a Australią. Porozumienie m.in. umożliwi europejskim 
firmom konkurowanie na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi 
Australia posiada już umowy handlowe. Trzy dni później w Wellington oficjalnie rozpoczęły się 
rozmowy na temat umowy handlowej pomiędzy Nową Zelandią i Unią Europejską.  

Szczegóły dotyczące rozpoczęcia negocjacji  można znaleźć >>> tutaj i tutaj. 

Eurobarometr                                                                                                                                               
Pozytywne nastroje 

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w 
przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii 
gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia 
zagrożenia - największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem. 

Szczegóły badania można znaleźć >>> tutaj. 

https://europa.eu/youth/discovereu?fbclid=IwAR2exrQPlknDycxqI3gFRR-3lXFm732zWxGJS9MHG1UN6o6GCjWVoYf0GdI
https://ec.europa.eu/poland/news/180618_eu_australia_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180621_new_zealand_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180614_eurobarometer_pl


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 

CZERWIEC 2018  

Bezpieczeństwo 
Środki na Europejski Instrument na rzecz Pokoju 
 

 

Europejski Instrument na rzecz Pokoju, który m.in. ulepszy finansowanie operacji wojskowych, 
to jeden z nowych elementów w długoterminowym budżecie 2021–2027 w segmencie 
związanym z bezpieczeństwem. KE proponuje zwiększenie strategicznej autonomii Unii, 
zdolności do zapewnienia ochrony swoim obywatelom oraz umocnienie pozycji wspólnoty na 
arenie międzynarodowej.  

Szczegóły dotyczące środków można znaleźć >>> tutaj.

Zamiast słów                                                                                                                                                                                                       
Gra miejska „Hi100ria Głównego Urzędu Statystycznego” (lista 
zwycięzców) 

 

Europejski Korpus Solidarności                                                                                                                                                                                 
Propozycje dotyczące budżetu    

                                                                                                                                                         

1,26 mld euro ma wynosić budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2020-2027. 
Zgodnie z propozycją KE, program umożliwi co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków 
wspieranie społeczności lokalnych na zasadzie wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. - 
Powodzenie Korpusu pokazuje, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem             
w projektach solidarnościowych – powiedział komisarz Günther H. Oettinger. 

Więcej informacji nt. budżetu EKS można znaleźć>>>tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/180613_security_pl
https://bit.ly/2la2Y5W
https://bit.ly/2la2Y5W
https://ec.europa.eu/poland/news/180611_solidarity_corp_pl

