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Milí čitatelia,
V tomto čísle nájdete:

• EÚ SPÚŠTA REGISTER ZÁSTUPCOV
ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN (1)
• POĽSKO-SLOVENSKO-ČESKÝ DEŇ VO
VARŠAVE (1)
• VYJADRENIE K LISABONSKEJ ZMLUVE (1)

•
•
•
•

POTREBUJETE POMOC? VYTOČTE 112 (2)
ŠETRITE PALIVO, PEŇAŽENKU, PRÍRODU (2)
EURÓPA OSLAVOVALA S DEŤMI MDD (2)
AKTUÁLNE TENDRE, GRANTY A SÚŤAŽE (2)

EÚ SPÚŠŤA REGISTER ZÁSTUPCOV ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN
Od 23. júna spúšťa Európska komisia register pre všetky organizácie, ktoré sa
usilujú svojím názorom ovplyvniť rozhodovací proces EÚ. Prihláste svoju
organizáciu do registra lobistov.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/lobing_register_sk.htm

POĽSKO-SLOVENSKO-ČESKÝ DEŇ VO VARŠAVE
Zastúpenie EK v Poľsku usporiadalo 16. júna v prestížnych priestoroch
Kazimierzowského paláca Varšavskej univerzity zaujímavé medzinárodné podujatie –
konferenciu "Susedský dialóg – slovanská kultúra a jazyky v spoločnom svete.”
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/polsko_slovensko_cesky_den_sk.htm

VYJADRENIE K LISABONSKEJ ZMLUVE
Európska komisia reagovala na výsledky írskeho referenda o Lisabonskej zmluve
prostredníctvom svojho predsedu José Manuela Barrosa. Európska komisia
vyjadrila ľútosť nad výsledkom hlasovania. Jeho výsledky však plne rešpektuje.
Lisabonská zmluva bola zatiaľ ratifikovaná v 19 členských krajinách z celkovo 27.
Domnievame sa, že ratifikačný proces by mal pokračovať.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/lisabon_stanovisko_sk.htm
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POTREBUJETE POMOC? VYTOČTE 112
Ak sa v Európe ocitnete v núdzi, volajte telefónne číslo 112. Pomoc je na druhej
strane telefónnej linky.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/europske_nudzove_cislo_sk.htm

ŠETRITE PALIVO, PEŇAŽENKU, PRÍRODU
Európska asociácia ropného priemyslu a Európska komisia začali v 29 krajinách
kampaň zameranú na zmenu návykov vodičov. Desať tipov má nielen šetriť
peňaženku motoristov, ale hlavne chrániť životné prostredie.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/setrit_palivo_sk.htm

EURÓPA OSLAVOVALA S DEŤMI MDD
Európska jar je Európa deťom – to bol názov akcie Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku pri príležitosti Dňa detí 1. júna. Hviezdoslavovo námestie v
Bratislave sa ozývalo smiechom a džavotom viac než 400 detí.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/den_deti_v_bratislave_2008_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

O EUROPA.sk:
Magazín EUROPA.sk vydáva Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.
Ak si chcete bezplatne objednať zasielanie magazínu EUROPA.sk, vyplňte formulár na stránke http://ec.europa.eu/slovensko/news/newsletter/subscription/index_sk.htm
Ak si neprajete v budúcnosti prijímať magazín EUROPA.sk, odpovedzte na email, v ktorom bol priložený, s textom "Odhlásenie".
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