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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
5 lucruri pe care trebuie să le știți când călătoriți în
străinătate
Tuturor ne place să călătorim, dar
știm ce trebuie să facem când
lucrurile nu merg așa cum am
prevăzut? Dacă intervine o
urgență, dacă zborul ne este
anulat sau dacă pierdem
pașaportul… UE are reguli care
face mai ușoară viața călătorilor.
Dacă aveți nevoie de asistență
urgentă (medicală, în caz de
incendiu, pentru a intra în contact cu poliția) apelați numărul 112,
operațional și în țări din afara UE, precum Elveția și Africa de Sud.
Nu uitați acasă Cardul european de asigurări sociale de sănătate, ce
poate fi obținut de la furnizorul național de asigurări. Cu ajutorul
acestuia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile acordate de unități
medicale de stat, în timpul unei șederi temporare pe teritoriul
oricărui stat membru al UE, Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și
Elveției.
Dacă vi se anulează zborul sau călătoria cu trenul, autobuzul sau
vaporul sau dacă acestea întârzie (între 1 și 5 ore, în funcție de
mijlocul de transport), aveți dreptul la rambursare, asistență (mese
sau/și hotel) sau o rută alternativă - în funcție de condiții. Aflați mai
multe despre drepturile pasagerilor.
Dacă sunteți arestat sau vă pierdeți pașaportul sau aveți nevoie
de asistență consulară într-o țară din afara UE, în care țara
dumneavoastră nu are consulat, puteți apela la ambasada oricărui
alt stat UE.
Nu trebuie să vă închideți telefonul când călătoriți în alt stat
membru. De la 1 iulie 2014, puteți vorbi și accesa internetul mai
ieftin.
În plus, pe 30 iunie, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la
un acord pentru interzicerea costurilor de roaming pentru apeluri,
sms-uri și acces internet în alt stat UE de la 15 iunie 2017.

Un nou început pentru locuri de muncă și
creștere economică în Grecia: Comisia
mobilizează 35 de miliarde de euro din
bugetul UE

16/07/2015
La două zile după realizarea unui consens privind
măsurile ce se impun pentru încheierea unui nou
acord de împrumut acordat Greciei, Comisia Europeană a dezvăluit astăzi planurile de ajutorare a
Greciei în vederea maximizării gradului de utilizare
a fondurilor UE. Conform mandatului conferit de
summitul zonei euro din 12-13 iulie, vor fi astfel
mobilizate peste 35 de miliarde de euro până în
2020 pentru a veni în sprijinul economiei
grecești.Pachetul de măsuri privind crearea de locuri de muncă și creșterea economică destinat Greciei însoțește un set cuprinzător de reforme ce va
face parte dintr-un program creat în cadrul Mecanismului european de stabilitate. Acest program
urmează a fi negociat de Grecia cu partenerii săi
internaționali în săptămânile următoare. Ambele
elemente – reformele și mobilizarea de fonduri
pentru investiții și coeziune – sunt condiții preliminare esențiale pentru crearea de noi locuri de
muncă, redresarea economică a Greciei și revenirea țării la prosperitate.
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Sustenabilitate/Mediu

Economia circulară: importanța refolosirii produselor și materialelor
Fiecare european consumă în medie 17 tone de materii prime și
produce cinci tone de deșeuri pe an. Cifre alarmante, dacă ne gândim că resursele sunt limitate, dar ar putea exista o soluție. Multe
produse și materiale pot fi refolosite sau reciclate, reducând
deșeurile. Parlamentul a votat recent, în plen, un raport care cere
obiective obligatorii pentru creșterea eficienței resurselor în UE cu
30% până în 2030 - prin comparație cu anul trecut.
Economia tradițională se axează pe a lua, a produce și a arunca, dar
în economia circulară ciclul de viață al produselor este extins.
Aceasta din urmă, ar putea fi un exemplu grație durabilității ameliorate, gestionării mai eficiente a deșeurilor și design-ului mai bun
care face ca repararea, refolosirea și recilcarea produselor vechi să
fie mai simple. Ar putea implica și noi modele de afaceri, bazate pe împrumutarea, oferirea și vânzarea produselor
folosite.

http://

Copyright 2.0: de ce regulile existente trebuie aduse la zi
De multe ori, consumatorilor li se interzice accesul la conținut online din cauza țării în care încearcă să acceseze acest
conținut. Deputații europeni cer soluții adecvate pentru o ameliorarea accesibilității transfrontaliere la servicii și conținut
cu drepturi de autor. Pe 9 iulie, Parlamentul European a votat un raport întocmit de Julia Reda (Verzi/ALE, Germania)
privind drepturile de autor. Detalii în infografic.
Raportoarea a analizat implementarea directivei din 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și
drepturilor conexe în societatea informațională.
„Când a fost creată această directivă, nu existau telefoane inteligente, nici Facebook sau YouTube”, a spus raportoarea
Julia Reda (Verzi/ALE, Germania), adăugând că schimbul de conținut cu drepturi de autor între țări a crescut rapid de când
a fost adoptată directiva.
Principalele puncte ale raportului
Blocarea geografică: conținutul protejat de drepturi de autor trebuie să fie accesibil transfrontalier. Blocarea geografică
nu trebuie să împiedice minoritățile culturale ale statelor UE să acceseze conținut sau servicii în propria lor limbă.
Deputații europeni subliniază însă importanța licențelor teritoriale, în special pentru finanțarea producțiilor audio-vizuale
sau de film.

http://
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Finanțare/Concursuri/Premii
Premii Orizont 2020: s-a deschis perioada de înscriere!
IMM-urile sau organizațiile
non-profit, acționând individual sau împreună cu alte entități ce formează o echipă,
sunt invitate să se înscrie în
competiția pentru premiile
Orizont 2020 în următoarele
domenii: (i) eliminarea
barierelor din calea transmisiilor prin fibră optică pe
distanță lungă; și (ii) partajarea spectrului de frecvențe în colaborare.
Cele două premii, cu o valoare de 500.000 de euro fiecare, vor fi oferite cercetătorilor ce vor
propune soluții inovatoare în domeniile menționate mai sus. Participanții la competiție trebuie să fie
stabiliți pe teritoriul statelor membre UE sau al țărilor afiliate la programul UE de cercetare și inovare
Orizont 2020.
Premiul pentru "Eliminarea barierelor din calea transmisiilor prin fibră optică pe distanță lungă" va fi
acordat pentru o soluție de maximizare a capacității fibrei optice per canal, gamă spectrală și/sau
eficiență și rază de acțiune spectrale, având ca scop îmbunătățirea sistemelor de transmisiune prin
fibră optică pe distanțe lungi. Soluția propusă trebuie să fie eficientă energetic, viabilă din punct de
vedere economic, dar și ușor de instalat și utilizat. Totodată, ea trebuie să aibă un potențial ridicat
de preluare în viitoarea generație de produse pentru sisteme optice. Termenul-limită pentru înregistrarea în competiție este data de 16 decembrie 2015, iar cel pentru transmiterea propunerii este 15
martie 2016.
Premiul pentru "Partajarea spectrului de frecvențe în colaborare" este destinat unei abordări inovatoare ce va permite o creștere semnificativă a gradului de partajare și reutilizare a acestuia, dincolo
de metodele de partajare și tehnicile centralizate aplicabile în prezent. Soluția câștigătoare trebuie
să reprezinte un semnificativ pas înainte în domeniu din punctul de vedere al indicatorilor de utilizare și să fie viabilă din punct de vedere economic. Termenul-limită pentru înregistrarea în competiție
este 30 septembrie 2015, iar transmiterea propunerii trebuie să fie făcută până în data de 17 decembrie 2015.
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Oportunități pentru
următoarea perioadă
Sursa: http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php

Concurs foto-video #MyWeek

14 aug 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 aug 2015

Stagii de traducere pentru absolvenți

15 aug 2015

Picture2050 - concurs de fotografii
Creative Encounters: parteneriat cultural intre Asia si Europa

15 aug 2015
15 aug 2015

Concurs foto "Europa in regiunea mea" 28 aug 2015
Concursul video Europemobility

30 aug 2015

Concursul de fotografie al Parlamentului European

30 aug 2015

Stagii si Burse la Centrul Europe- 31 aug 2015
an de Limbi Moderne (ECML)
Concursul video The One Minute Jr.

31 aug 2015

Stagii la Mediatorul European

31 aug 2015

Concursul video Shining Stars of
Europe

31 aug 2015

Europioneers 2014 Competition

31 aug 2015

Premiul "Tanarul european al anului" si 1 sep 2015
Burse de calatorie
Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
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