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Od połowy maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i
wiadomości tekstową SMS w obrębie UE. Konsumenci dzwoniący ze swojego kraju do innego państwa Unii
zapłacą maksymalnie 19 centów za minutę (plus VAT) i 6 centów za wiadomość SMS (plus VAT). – To tylko jedna
z wielu korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego – powiedziała komisarz Marija Gabriel.
WIĘCEJ: https://ec.europa.eu/poland/news/190513_roaming_pl

W dniu 04.04.2019r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
i Parlamencie Europejskim wraz z debatą szkolną pt.: „Unia Europejska pomaga w rozwoju Państwa, czy mu
przeszkadza?”. Celem wydarzenia było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów,
propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
WIĘCEJ: https://tinyurl.com/y3yk2dp9

Ponad 200 młodych gości z całej Polski, 15 warsztatów i trzy panele dyskusyjne – tak przebiegał pierwszy
Europejski Kongres Rad Młodzieżowych zorganizowany w Słupsku. Projekt, realizowany przez członków sieci
ekspertów Team Europe, nawiązywał do bieżących wydarzeń w Europie, ze szczególnym naciskiem na
zbliżające się, majowe wybory do Parlamentu Europejskiego.
WIĘCEJ: https://ec.europa.eu/poland/news/190403_EKRM_pl

Blisko sto osób wzięło udział w debacie „Dialog o przyszłości Europy”, która odbyła się 27 marca 2019 w sali
koncertowej kołobrzeskiego ratusza. Zebranych gości powitała Zastępca Prezydenta Miasta ds.
Gospodarczych Pani Monika Foremna-Pilarska. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wystąpieniem nt.
inwestycji, które zrealizowano w Kołobrzegu ze środków UE przedstawiła Pani Lidia Szyper-Machowska.
Prowadzącym debatę był Pan Piotr Maciej Kaczyński, który w interesujący sposób wciągał publiczność w
dyskusję nt. roli Parlamentu Europejskiego w życiu każdego obywatela. Po dwugodzinnym spotkaniu,
wszyscy byli zgodni, iż warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019r.
WIĘCEJ: http://europe-direct.kolobrzeg.eu/2019/03/28/dialog-o-przyszlosci-europy/

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ studenci odnoszą większe sukcesy w życiu osobistym i
zawodowym, a uczelnie podnoszą swoje zdolności innowacyjne – wynika z dwóch niezależnych badań
opublikowanych przez Komisję Europejską. – Cieszę się, że absolwenci (…) są bardziej świadomi korzyści,
jakie przynosi UE w ich codziennym życiu – powiedział komisarz Tibor Navracsics.
WIĘCEJ: https://ec.europa.eu/poland/news/190520_erasmus_plus_pl

Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest
to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać – deklarują przed tegoroczną Paradą Równości w Warszawie
dyplomaci akredytowani w Polsce. Jednym z sygnatariuszy listu otwartego jest Dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda.

WIĘCEJ: https://ec.europa.eu/poland/news/190531_parade_pl
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