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PROJEKT UMOWY WS. BREXITU
Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między
Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia
Wielkiej Brytanii z UE. Projekt umowy o wystąpieniu
ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w dniu 8
grudnia 2017 r. Wspólnego sprawozdania negocjatorów z
ramienia UE i rządu Zjednoczonego Królestwa
dotyczącego postępów osiągniętych podczas pierwszego
etapu negocjacji.

PRACA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO)
rozpocznie 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
będzie można składać w terminach od 8 marca do 10
kwietnia 2018 r.

Debata „Kryzys bezpieczeństwa w UE"
Wydarzenia terrorystyczne ostatnich lat w wielu państwach
zachodniej Europy generują potrzebę otwartej debaty na
tematy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Londyn, Paryż,
Bruksela, Berlin stały się ośrodkami ataków
terrorystycznych, stąd też uzasadniona obawa
mieszkańców obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski dot.
kwestii bezpieczeństwa w Europie.

RÓWNOŚCI PŁCI - OŚWIADCZENIE
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, unijni komisarze
wydali wspólne oświadczenie, przypominając, że
"równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych
wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach". KE
publikuje zestawienie faktów i danych na temat równości
płci i praw kobiet oraz działań podejmowanych w tym
zakresie.

WIRTUALNE WYMIANY ERASMUSA+
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.

Owoce, warzywa i mleko w szkołach
Dzięki unijnym programom już 30 mln dzieci w szkołach w
całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Oprócz
dystrybucji tych produktów Unia propaguje też zdrowe
nawyki żywieniowe i realizuje programy edukacyjne na
temat znaczenia zrównoważonego odżywiania się i
sposobów produkcji żywności. Komisarz Phil Hogan
deklaruje, że inicjatywy "Owoce i warzywa w szkole" oraz
"Mleko w szkole" będą kontynuowane.
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