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Zdrowy styl życia w UE
Zdrowy styl życia przynosi obywatelom Unii konkretne korzyści:
- budżet przeznaczony na wspieranie projektów promujących aktywność fizyczną
w ramach rozdziału programu Erasmus+ dotyczącego sportu został niemal
podwojony z 6 mln euro w 2017 r. do prawie 11 mln euro w 2019 r.,
- unijny program dla szkół, dysponujący rocznym budżetem w wysokości 250 mln
euro, wspiera dystrybucję owoców, warzyw i mleka w szkołach w całej UE oraz
podnosi świadomość na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania.
Więcej: https://bit.ly/2vQYtpB.

Gdzie szukać informacji o posłach do PE?
Dzięki stronie Parlamentu Europejskiego możesz na bieżąco obserwować pracę
751 europosłów. Znajdziesz na niej informacje o członkostwie
eurodeputowanych w komisjach parlamentarnych, przeczytasz ich wystąpienia
podczas debat parlamentarnych, poznasz adresy email oraz oficjalne konta w
mediach społecznościowych. Więcej: http://www.europarl.europa.eu.

Ursula von der Leyen pierwszą kobietę przewodniczącą KE
Parlament Europejski 383 głosami za wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę
von der Leyen na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej. Ma ona objąć
urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których
1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od
głosu. Głosowanie było tajne, przy pomocy papierowych kart do głosowania.
Więcej: https://bit.ly/38QEi9O.

Umocnienie praworządności poprzez zwiększanie świadomości
Na podstawie doświadczeń zdobytych od 2014 r. i szczegółowych konsultacji
prowadzonych od kwietnia br. Komisja postanowiła o podjęciu szeregu działań
na rzecz dalszego umocnienia praworządności w UE. W ciągu ostatnich pięciu lat
Komisja Europejska musiała mierzyć się z szeregiem wyzwań związanych z
kwestią praworządności w Unii Europejskiej. Projekt europejski opiera się na
stałym przestrzeganiu praworządności. Jest to konieczny warunek zapewnienia
obywatelom praw w myśl przepisów UE oraz wzajemnego zaufania między
państwami członkowskimi. Więcej: https://bit.ly/2SPxxjf.

Kolorowanka z flagami państw UE
Jak wytłumaczysz Europę młodym dzieciom? Zajrzyj do kolorowanki z flagami
państw Unii Europejskiej! Kolorowanka idealna dla dzieci w wieku 3-8 lat.
Więcej: https://bit.ly/2YKjoEv.

Delegacje międzyparlamentarne PE utworzone
Parlament będzie miał 44 delegacje międzyparlamentarne w tej kadencji,
utrzymujące stosunki z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i
organizacjach. Delegacje międzyparlamentarne utrzymują stosunki i wymieniają
informacje z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i organizacjach w
celu promowania podstawowych wartości UE: wolności, demokracji,
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.
Więcej: https://bit.ly/2T1aDEs.

Jak walczy się w Europie z pożarami lasów
Każdego roku mają w Europie miejsce pożary lasów, które niszczą tysiące
hektarów obszarów leśnych. Chociaż kraje Europy Południowej są bardziej
zagrożone, żaden kraj europejski nie jest bezpieczny. Jeśli dany kraj nie jest w
stanie sam poradzić sobie z ogromem pożarów, w celu zapewnienia
skoordynowanej reakcji można na wniosek władz tego kraju uruchomić Unijny
Mechanizm Ochrony Ludności. Więcej: https://bit.ly/2v2qcU8.

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko
państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z
prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich
celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra
obywateli i przedsiębiorstw. Więcej: https://bit.ly/2VceG3w.

Matera – Europejska Stolica Kultury 2019
Matera to miasto liczące 60 000 mieszkańców, położone na południu Włoch.
Znane jest z historycznych mieszkalnych pieczar Sassi wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Hasłem Matery jako Europejskiej Stolicy
Kultury 2019 jest „Otwórzmy się na przyszłość!”, co obejmuje pięć głównych
tematów: „Starożytna przyszłość”, „Ciągłość i zakłócenia”, „Refleksje i
połączenia”, „Utopie i dystopie” oraz „Korzenie i trasy”. Obejmują one projekty
w dwóch filarach: „I-DEA”, poświęcony badaniom i reprezentacji historii kultury,
sztuki i antropologii regionu, oraz „Szkoła otwartego wzornictwa”, laboratorium
projektowe, eksperymentów i innowacji interdyscyplinarnych. Więcej:
https://www.matera-basilicata2019.it/en/.
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