WWW.EUROPA.SK

DECEMBER 2007 – JANUÁR 2008

Milí čitatelia,
Slovensko vstúpilo do roku 2008 už ako člen schengenskej zóny a štyri slovenské medzištátne hranice sa
stali len čiarami na mape. Rok 2008 môže byť aj rokom, keď sa Slovensko bude lúčiť s korunou a bude
sa pripravovať na spoločnú menu euro. Preto Zastúpenie Európskej komisie v SR praje Vám aj celému
Slovensku šťastný a úspešný rok 2008.
V tomto čísle nájdete:

• DEBATUJTE S KOMISIOU NA INTERNETE (1)
• ZAPOJTE SA DO EURÓPSKEJ HUMANITÁRNEJ
OLYMPIÁDY (1)
• SLOVENSKO V EÚ BEZ HRANÍC (2)

• CLIMATE ACTION - ENERGIA PRE MENIACI SA
SVET (2)
• SLOVINSKO PREDSEDÁ EÚ (2)
• DESAŤ "NAJ" ZA ROK 2007 (2)
• AKTUÁLNE TENDRE, GRANTY A SÚŤAŽE (2)

DEBATUJTE S KOMISIOU NA INTERNETE
Chceli by ste Komisii povedať, čo si myslíte o otázkach životného prostredia,
energetickej politike alebo o Európskej únii všeobecne? Radi by ste sa s nami
podelili o svoj názor na budúcnosť Európy? Pre Vás spúšťame 29. januára stránky
Debate Europe.
Hneď v prvý deň budete môcť klásť otázky komisárom Stavrosovi Dimasovi,
Andrisovi Piebalgsovi a Margot Wallströmovej.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/pridte_debatovat_sk.htm

ZAPOJTE SA DO EURÓPSKEJ HUMANITÁRNEJ OLYMPIÁDY
Médiá nás denne bombardujú zábermi utrpenia spôsobeného vojnou či prírodnými
katastrofami, no tieto ľudské nešťastia sa neskončia spolu s televíznymi správami.
Ak sa chcete dozvedieť, čo robí Európska únia pre tých, ktorí to najviac potrebujú,
zapojte sa do Európskej humanitárnej olympiády!
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/europska_humanitarna_olympiada_sk.htm
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SLOVENSKO V EÚ (TAKMER) BEZ HRANÍC
Slovensko sa odbitím polnoci z 20. na 21. decembra stalo krajinou takmer bez
hraníc. Hranice s Rakúskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom zmizli –
vstúpili sme do Schengenu. Čo by ste mali o Schengene vediet?.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/otvorenie_brany_schengenu_sk.htm
Fotogalériu z otvárania hraníc nájdete tu:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/photo_galleries/index_sk.htm

CLIMATE ACTION – ENERGIA PRE MENIACI SA SVET
Komisia predstavuje ambiciózny akčný plán, ktorý má znížiť úroveň produkcie uhlíka
v Európe. Balíkom opatrení na zmiernenie klimatických zmien chce Únia prispieť k
trvalej udržateľnosti planéty, poskytnúť obchodné príležitosti európskym
spoločnostiam a zlepšiť bezpečnosť dodávok energie presunutím dôrazu na
obnoviteľné zdroje energie
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/zmiernovanie_klimatickych_zmien_sk.htm

SLOVINSKO PREDSEDÁ EÚ
Slovinsko je prvým z nových členských štátov EÚ z roku 2004, ktoré prevzalo
predsedníctvo Rady EÚ. Slovinské predsedníctvo zároveň otvára Európsky rok
dialógu medzi kultúrami.
Viac o slovinskom predsedníctve čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/slovinske_predsednictvo_sk.htm
Viac o Európskom roku dialógu medzi kultúrami čítajte na:
http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=19

DESAŤ „NAJ“ ZA ROK 2007
Do prvej desiatky úspechov sa v roku 2007, kedy EÚ oslavovala svoje polstoročie,
dostali aj Lisabonská zmluva a popredné postavenie v boji proti zmenám klímy.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/desat_naj_2007_sk.htm
Viac o Lisabonskej zmluve čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/lisabonska_zmluva_sk.htm

AKTUÁLNE TENDRE, GRANTY A SÚŤAŽE
Tendre: http://publications.europa.eu/general/tenders_sk.html
Granty: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
Súťaže: http://ec.europa.eu/slovensko/calls/competitions/index_sk.htm
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