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MŁODZIEŻ
Weź udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu
Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, Fundacją Civis Polonus, Punktami
Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe zapraszają młodzież
działającą w radach młodzieżowych do udziału w Europejskim Kongresie!
Celem organizowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy wśród uczestników
o instytucjach Unii Europejskiej, wsparcie działań profrekwencyjnych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 roku, a także promocja kampanii „tym
razem głosuję” oraz #EUandME.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rekrutacji na nie można znaleźć >>>tutaj.

PRACA
Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie
mobilności pracowników – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE
mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.
Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie
wniosku Komisji dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Przewodniczący JeanClaude Juncker po raz pierwszy ogłosił utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy we wrześniu
2017 r.
Szczegóły dotyczące nowego urzędu można znaleźć >>> tutaj.
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ZDROWIE
Dokumentacja lekarska bez granic

Systemy opieki zdrowotnej w Europie potrzebują najlepszych środków do udzielania
spersonalizowanej opieki, niezależnie w jakim kraju UE przebywa pacjent. Dlatego KE zaleca
przyspieszenie i rozwój wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomoże to lekarzom
skuteczniej reagować w sytuacjach nagłych jak i kontynuować opiekę medyczną pacjenta, który
np. zmienił kraj zamieszkania.
Komisja Europejska przedstawiła zestaw zaleceń dotyczących utworzenia bezpiecznego
systemu, który umożliwi obywatelom dostęp do ich elektronicznej dokumentacji zdrowotnej we
wszystkich państwach członkowskich. Obecnie możliwości dostępu obywateli europejskich do
elektronicznej dokumentacji medycznej w UE są w dużym stopniu zróżnicowane w zależności od
kraju.
Więcej informacji nt. planowanych zmian można znaleźć >>>tutaj.
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W telegraficznym skrócie:
•

#MySocialEurope – weź udział w konkursie>>>tutaj.

•

E-handel do poprawki >>> tutaj.

•

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego >>> tutaj.
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