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PAMIĘĆ O ZAGŁADZIE ROMÓW
W nowoczesnych europejskich społeczeństwach i
dyskursie politycznym nie ma miejsca na odczłowieczanie
Romów ani żadnych innych grup mniejszościowych – piszą
pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oraz
komisarz Věra Jourova. 2 sierpnia obchodzony był
Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów,
aby uczcić pamięć 500 tys. przedstawicieli tej narodowości
zamordowanych w okupowanej Europie.

OPTYMISTYCZNI EUROPEJCZYCY
Polacy znaleźli się wśród czterech najbardziej
optymistycznych narodów UE pod kątem spojrzenia na
przyszłość wspólnoty – wynika z najnowszego badania
opinii Standardowy Eurobarometr. Sondaż wskazuje na
wyraźny wzrost pozytywnego postrzegania Unii przez
obywateli we wszystkich dziedzinach – od gospodarki
po stan demokracji. To najlepsze wyniki od czerwca
2014 r.

EURES
– czyli jak znaleźć pracę za granicą?
Sieć Eures informuje o warunkach życia i pracy w
krajach członkowskich, pomaga osobom poszukującym
pracy oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudniać
pracowników z innych krajów członkowskich.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR REŻIMÓW
TOTALITARNYCH
80 lat temu 23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy i Związek
Radziecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, który na dekady
zmienił Europę. Konflikty i podziały, które były pochodną
układu, przyniosły miliony ofiar. Część narodów europejskich
zostały pozbawione prawa do samostanowienia. Właśnie
dlatego tego dnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci
Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

A1 Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM
- Budowa dróg to jest sztafeta. Pierwsze decyzje o tej
drodze ja jeszcze podejmowałam pięć lat temu –
powiedziała Elżbieta Bieńkowska podczas otwarcia 36
kilometrów odcinka autostrady A1 między Częstochową
a Pyrzowicami. Unijna komisarz ds. rynku
wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości
przypomniała, że ponad 50 proc. finansowania budowy
tej trasy pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

Konkurs KE dla młodych tłumaczy
Komisja Europejska 30 sierpnia ogłosiła 13. edycję
dorocznego konkursu Juvenes Translatores dla uczniów
szkół średnich z całej Europy. Od 2 września szkoły ze
wszystkich państw członkowskich UE będą mogły
zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie
uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej
Europy. W tym roku nastoletni uczestnicy będą musieli
przetłumaczyć tekst dot. wpływu młodych ludzi na
kształtowanie przyszłości Europy.
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