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EURÓPSKY ROAD TRIP 🚁

Počas svojej cesty budú môcť mladí ľudia stretnúť domácich, objaviť množstvo
zaujímavých a možno aj neznámych miest. Zo svojej cesty budú online zdieľať,
čo nové videli a čo sa dozvedeli.
Viac

Novou predsedníčkou Európskej komisie sa
stala Ursula von der Leyen.

Novým predsedom Európskeho parlamentu
sa stal David Sassoli.

Viac

Viac

Slovenskí poslanci EP 2019-2024
25. mája 2019 si voliči na Slovensku zvolili štrnástich nových europoslancov, ktorí
budú najbližších päť rokov pôsobiť v Európskom parlamente. Vo voľbách do
Európskeho parlamentu sa hlasovania zúčastnilo 22,74 % oprávnených voličov. Ide o
historicky najvyššiu účasť v eurovoľbách na Slovensku. Spomedzi krajín EU28 však
Slovensko s volebnou účasťou "obhájilo" posledné miesto.
Viac

Európania najradšej dovolenkujú v Európskej únii

Medzi najobľúbenejšími destináciami je niekoľko regiónov v Španielsku, Taliansku a
Francúzsku. Celkovo najpopulárnejším regiónom v Európskej únii sú španielske
Kanárske ostrovy. Nasleduje Katalánsko a Baleárske ostrovy. Z Francúzska je to
okolie Paríža, Provensálsko a oblasť Porýnia. Do Talianska ľudia chodia najradšej do
Benátska, Toskánska a Lombardska.
Viac

Európsky týždeň mobility sa blíži! 🙂 ETM prebieha každý rok od 16. do 22.
septembra. Témou ročníka 2019 je Bezpečná chodza aj bicyklovanie so sloganom
PREJDIME SA SPOLU! Tento rok počas ETM bude dôraz kladený na bezpečnú chôdzu
a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie
a osobný bankový účet.
Viac

Spoločnosť Airbnb reagovala na všetky
požiadavky Európskej komisie a
príslušných vnútroštátnych orgánov
pod vedením nórskeho orgánu na
ochranu spotrebiteľa, aby svoje postupy a
podmienky úplne zosúladila s pravidlami
EÚ na ochranu spotrebiteľa.
Viac

EÚ a Mercosur (Argentína, Brazília,
Paraguaj a Uruguaj) dospeli k politickej
zhode o ambicióznej, vyváženej a
komplexnej obchodnej dohode.
Viac

ANI and her ERASMUS+

It is said that the gladdest moment in human life is a departure into unknown
lands, lands which can make you richer then you can ever be. My greatest
experience started from Slovakia and had a continuation to Austria, Czech
Republic, Hungary, Poland, France. These were the countries that gave special
shades to my life during my voluntary service in Slovakia. Visiting all these countries
I realized how important travelling is in human life. Different cultures, different
habits, different traditions, different languages. It is that different that help you
understand how wonderful and magical is this world. Tanks to Erasmus + I got
the chance to discover new, to see differences and to enjoy the magical world. My
travelling is still going to have a new and adventurous continuation, and I am very
curious about it.
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