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Korpus Solidarności
Rusza konkurs na projekty

KE zaprasza do składania propozycji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną
projekty, w których uczestniczyć może młodzież z Europy i spoza niej. To pierwsze z serii
zaproszeń do składania wniosków, które umożliwią do końca 2020 r. udział w akcjach Korpusu
co najmniej 100 tys. młodych ludzi.
Zaproszenie do składania wniosków obejmuje znacznie szerszy zakres projektów niż
kiedykolwiek przedtem. Oprócz bardziej długoterminowego indywidualnego wolontariatu,
praktyki zawodowej lub pracy w dziedzinach związanych z solidarnością do udziału
w
konkursie
dopuszczone
będą
też
następujące
projekty:
- Organizacje będą mogły oferować krótkoterminowe projekty (od dwóch tygodni do dwóch
miesięcy)
dla
zespołów
wolontariuszy;
- O finansowanie mogą się ubiegać nie tylko publiczne i prywatne podmioty z siedzibą
w państwach członkowskich UE, lecz także młode osoby zarejestrowane w portalu
Europejskiego
Korpusu
Solidarności;
- W niektórych projektach Europejskiego Korpusu Solidarności w dziedzinie wolontariatu
uczestniczyć mogą również organizacje spoza UE.
Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć >>> tutaj.

Unia Europejska pamięta
Dzień pamięci o ofiarach totalitaryzmów

Naszym wspólnym wartościom takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i
demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka –
napisali w oświadczeniu komisarze europejscy: Frans Timmermans i Vĕra Jourová.
Wspólne oświadczenie Komisarzy można znaleźć >>> tutaj.
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Praworządność
Polska nie rozwiała wątpliwości KE

Kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w
celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce. KE podjęła decyzję o przesłaniu
uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy przewidującej obniżenie wieku emerytalnego
sędziów SN z 70 do 65 lat. Oznacza to, że 27 spośród 72 czynnych obecnie sędziów może zostać
zmuszonych do przejścia w stan spoczynku.
Komisja przeprowadziła dogłębną analizę odpowiedzi udzielonej przez władze polskie na
wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez Komisję 2 lipca 2018 r. w odniesieniu do
ustawy o Sądzie Najwyższym. Odpowiedź władz Polski nie rozwiała wątpliwości prawnych
Komisji.
Więcej informacji nt. trwającej procedury można znaleźć>>>tutaj.

Lekcja na 12 gwiazdek
Podsumowanie drugiej edycji

Blisko 6000 przejechanych kilometrów, 26 warsztatów dla ponad 700 uczniów ze szkół średnich
z Małopolski, Podkarpacia, Świętokrzyskiego – tak kończy się druga edycja kampanii
edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”, której celem jest pokazanie młodym Polakom, że mogą
wpływać na decyzje podejmowane przez unijne instytucje. Takie działania dają dużo do
myślenia, chcemy więcej takich spotkań. – mówili uczestnicy warsztatów.
Podsumowanie drugiej edycji można znaleźć >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:
 Team Europe: Piotr M. Kaczyński o przyszłości UE >>> tutaj.


Susza w Europie: wsparcie UE dla rolników>>> tutaj.

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

