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Vítame Vás v januárovom Ahoj, Európa!
Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa
Vám budeme snažiť prinášať kvalitné
informácie, ktoré môžu byť pre Vaše
poznanie užitočné. 

Už v januári sme vybrali pár tém, ktoré by
Vás mohli zaujímať. Veríme, že sa čoskoro
budeme môcť stretnúť aj osobne na
niektorej z našich akcií. Zatiaľ by sme Vám
chceli popriať všetko dobré do tohto roku,
no najmä veľa veľa zdravia. Všetci
spoločne si prajeme, aby na svete zavládol
po dlhej dobe pocit bezpečia a zdravia. 

Prajeme Vám, aby ste v roku 2022
stretali šťastie na každom kroku. 

Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj 

ROK 2022 BUDE EURÓPSKYM
ROKOM MLÁDEŽE 

ROBERTA METSOLA SA STALA
NOVOU PREDSEDNÍČKOU
EURÓPSKEHO PARLAMENTU
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EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO
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UŽ 20 ROKOV PLATÍME V ÚNII
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EURÓPSKA HODINKA S
KANCELÁRIOU EP V BRATISLAVE

#WEREMEMBER
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DIGITÁLNEHO COVID PREUKAZU?
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Rok 2022 bude Európskym rokom mládeže 

    Ako sme už na našich sociálnych sieťach nie raz spomínali, rok 2022 bol, ešte
koncom minulého roka, vyhlásený za Európsky rok mládeže. Počas tohto roku budú
môcť vyjadriť mladí ľudia svoj názor verejne! Práve pomocou ich podnetov sa totiž
zdôrazní význam európskej mládeže pri budovaní lepšej budúcnosti, ktorá má byť
ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia. 

    "Európsky rok mládeže je vďaka množstvu príležitostí učiť sa, podeliť sa o víziu,
stretnúť sa s ľuďmi a zapojiť sa do aktivít vo všetkých kútoch Európy tou pravou
príležitosťou pohnúť sa vpred a s dôverou i nádejou sa zapojiť do diania po pandémii," 
 uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Európskeho roka mládeže. Práve na nej  môžu
mladí ľudia nájsť aktuality a aktivity, ktoré sa budú počas roka diať aj v ich blízkosti.
Zapojte sa aj Vy do #EuropeanYearOfYouth!
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Už 20 rokov platíme v Únii EUROm
     V súčasnosti patrí do eurozóny 19 z 27 členských štátov, medzi ktorými je aj
Slovensko. Naša krajina zaviedla euro v roku 2009. 

Viete čo symbolizujú jednotlivé znaky na bankovkách? 
Dvere sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce.
Mosty znázorňujú komunikáciu medzi Európanmi, Európou a zvyškom sveta. 

     Aj aktivity nášho regionálneho
centra EUROPE DIRECT budeme
smerovať najmä na uvedenú tému.
Svoje aktivity budeme uverejňovať
nie len na sociálnych sieťach, na
ktorých sú mladí ľudia aktívni, ale i
na webovej stránke, kde budeme
priebežne uverejňovať i pozvánky na
jednotlivé podujatia nie len v rámci
Žilinského kraja. 
Teší nás, že môžeme počas tohto
roka venovať ešte väčšiu pozornosť
mladým v kraji.
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     V Európskom parlamente sa podaril malý zázrak - historický moment. Na čelo
Európskeho parlamentu sa po prvý raz dostala žena a to ešte aj v deň svojich
narodenín. Rodáčka z Malty sa na čelo Európskeho parlamentu dostala po nečakanej
smrti predsedu Davida Sassoliho. V slávnostnom príhovore však Roberta poukázala
nielen na ženy: „Kto sa snažíte podkopať demokraciu, právny štátu, slobodu slova a
základné práva, kto sa pozeráte na ženy ako na terče a odopierate práva našim LGBT
občanom – vedzte, že to tento parlament nikdy neakceptuje.“
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Roberta Metsola sa stala novou predsedníčkou Európskeho
parlamentu

     Pred zvolením do europarlamentu v roku 2013 pôsobila
Metsola ako právnička špecializujúca sa na európske
právo. V roku 2009 sa spolu so svojím fínskym manželom
stali prvým kandidujúcim manželským párom z odlišných 
krajín. V Malte je Roberta Metsola členkou proeurópskej,
kresťansko-demokratickej Národnej strany, ktorá je od
roku 2013 v opozícii.

EURÓPSKA HODINKA s Kanceláriou EP v Bratislave

     Európska hodinka je novovzniknutý  formát, prostredníctvom ktorého sa môžete
dozvedieť ďalšie záležitosti o fungovaní Kancelárie Európskeho  parlamentu v
Bratislave. 

Roberta Metsola

Zastavte sa na hodinku a
zapojte sa do debaty na
európske témy. Diskutujte
na zaujímavé témy, ktoré
sa dotýkajú nás všetkých:
názory, príbehy, myšlienky
ľudí, skúsenosti tých, ktorí
sú s Európou viac alebo
menej prepojení.  
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  27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí Holokaustu. V tento deň sme si
pripomenuli už 77. výročie oslobodenia táboru Osvienčim Birkenau. Európska komisia
sa pri tejto príležitosti pripojila ku globálnej kampani, ktorú spoluorganizuje Svetový
židovský kongres v spolupráci s UNESCO, a na svojom hlavnom sídle - budove
Berlaymont v Bruseli – vysvietila slogan WeRemember (Pamätáme si). Týmto gestom
sa dalo spoločne si pripomenúť životy miliónov židovských žien, mužov a detí, ako aj
všetky obete nacistického režimu.

#WEREMEMBER

 Spolu s Medzinárodnou
alianciou pre pripomínanie
holokaustu (IHRA), UNESCO
a Organizáciou Spojených
národov Komisia spustila a
naďalej vedie kampaň
#ProtectTheFacts, ktorá má
zvyšovať informovanosť a
bojovať proti skresľovaniu
holokaustu.

      Od 1. februára 2022 platia nové pravidlá, ktorými sa stanovuje záväzné obdobie
deväť mesiacov pre potvrdenia o očkovaní používané na cestovanie v rámci EÚ.
Členské štáty musia uznávať platnosť potvrdení o očkovaní v trvaní deväť mesiacov
po podaní poslednej dávky primárnej vakcinácie. V prípade vakcíny Johnson &
Johnson to znamená 270 dní od prvej a jedinej dávky. V prípade dvojdávkovej vakcíny
to znamená 270 dní od druhej dávky, alebo v súlade s vakcinačnou stratégiou
členského štátu vakcinácie, od prvej a jedinej dávky podanej po zotavení sa z
ochorenia COVID-19. 
    Európska komisia navrhuje, aby sa platnosť digitálneho preukazu EÚ predĺžila o
jeden rok, do 30. júna 2023. Komisia sa odvoláva na skutočnosť, že vírus spôsobujúci
COVID je v Európe naďalej veľmi rozšírený a v súčasnosti nie je možné určiť, aký
dosah bude mať prípadný nárast infekcií v druhej polovici roka 2022 či výskyt nových
variantov. 

Predĺži sa platnosť digitálneho COVID preukazu?

https://www.instagram.com/explore/tags/protectthefacts/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sk
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-amending-regulation-eu-2021-953-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19-vaccination-test-and-recovery-certificates-eu-digital-covid-certificate_en


    Máš 16-30 rokov? Podieľaš sa na projekte s európskou dimenziou? Odpovedal/a si
ÁNO? Prihlás sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhraj financie na
ďalšie rozvíjanie aktivít. Termín na podanie prihlášky je do 13. februára 2022.
Cenu organizuje Európsky parlament spolu s nadáciou Ceny Karola Veľkého v
Aachene. 

   

    Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberú troch
víťazov, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie
rozvíjanie svojich aktivít. Ak to podmienky dovolia, slávnostné odovzdávanie cien sa
bude konať 24. mája 2022 v nemeckom meste Aachen, kde budú pozvaní zástupcovia
všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú kritériá: podporujú európske a
medzinárodné porozumenie, pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a
integráciu, slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe, poskytujú praktické príklady
spolunažívania Európanov.

Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené na stránke Ceny Karola Veľkého pre mládež. 

Európska Cena Karola Veľkého pre mládež 2022
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