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Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου 2016: 2o βραβείο για την ελληνική συμμετοχή

Η απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2016,
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαΐου στο Άαχεν της Γερμανίας. Ανάμεσα στου
τρείς νικητές ήταν και η ελληνική συμμετοχή, με το διαδικτυακό παιχνίδι
“’Αναζητώντας τον Καρλομάγνο“. Το πρώτο βραβείο έλαβε το πρόγραμμα InteGREAT (Ιταλία) και το τρίτο βραβείο το “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νεολαίας”
(Βρετανία).
Το ΕΚ και το ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου “Καρλομάγνος” του Άαχεν,
συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου, που απονέμεται κάθε χρόνο
σε νέους μεταξύ 16 και 30 ετών για σχέδια που προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή
κατανόηση. Το Βραβείο απονέμεται σε σχέδια τα οποία χρησιμεύουν ως πρότυπο για
νέους που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που
ζουν μαζί ως μία κοινότητα.
Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, το δεύτερο βραβείο είναι €3.000
και το τρίτο €2.000. Οι τρεις βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο).
Οι φετινοί νικητές
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο ιταλικό πρόγραμμα InteGREAT, που δημιουργήθηκε
από την ομάδα AIESEC. Στόχος του προγράμματος είναι να συνδέσει νέους από όλη
την Ευρώπη, προκειμένου να αναλάβουν δράσεις για την προσφυγική κρίση και την
προώθηση της ένταξης των προσφύγων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελοντές
από όλο τον κόσμο, τοπικές ΜΚΟ αλλά και οι τοπικές κοινότητες, διοργανώνοντας
εργαστήρια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σεμινάρια και εκδηλώσεις.
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στους Έλληνες μαθητές από το Γενικό Λύκειο
Πυργετού, της Λάρισας, οι οποίοι δημιούργησαν ένα παιχνίδι για tablet, αφιερωμένο
στον Καρλομάγνο, που ήταν βασιλιάς των Φράγκων (742-814 μ.Χ.) και στην εποχή
του τον αποκαλούσαν “Πατέρα της Ευρώπης”.
Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο, που διοργανώνεται από
ομάδα Βρετανών με στόχο να φέρει κοντά νέους που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις
ιδέες τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να παρέχουν καινοτόμες
προτάσεις σε εκείνους που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Το “Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Νεολαίας”, πραγματοποιήθηκε 15 με 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και
περιελάμβανε τρείς ενότητες: μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις, Ενεργειακή
Ένωση και κλίμα και εκπαίδευση και απασχόληση.

Στο Στρασβούργο για την Ημέρα της
Ευρώπης

Η 9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης και 66η
επέτειος της υπογραφής της δήλωσής
Σουμάν που οδήγησε στην ίδρυση της ΕΕ,
γιορτάσθηκε την Κυριακή από το ΕΚ στο
Στρασβούργο, με σειρά εκδηλώσεων στο
κτίριο του Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή
19.000 πολιτών.
Σαν σήμερα, 9 Μαΐου το 1950, ο τότε υπουργός
Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν
πρότεινε επίσημα με τη διακήρυξη που φέρει
το όνομά του τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα που απετέλεσε
τον πρόδρομο οργανισμό της ΕΕ.
Στο Στρασβούργο, το ΕΚ άνοιξε τις πόρτες του
στο κοινό για σειρά εκδηλώσεων από κουίζ
και συναυλίες μέχρι δημόσιες συζητήσεις,
με συμμετοχή πολιτών και ευρωβουλευτών.
Συνολικά το κτίριο επισκέφθηκαν την Κυριακή
19.000 άτομα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις είναι
προγραμματισμένες για τις 28 Μαΐου στα κτίρια
των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, και το ΕΚ,
στις 28 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων θα
προβληθεί το Welcome του Philippe Lioret που
κέρδισε το 2009 το κινηματογραφικό βραβείο
LUX του EK.
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Τσιγάρα: νέοι περιορισμοί στα πακέτα

Σε ισχύ τίθεται οριστικά από την Παρασκευή 20 Μαΐου
πανευρωπαϊκά με το τέλος της περιόδου προσαρμογής, η νέα
νομοθεσία για τους περιορισμούς στα πακέτα τσιγάρων και
καπνού, με σκοπό να πάψουν να αποτελούν μικρές διαφημίσεις
και μαγνήτες προσέλκυσης καπνιστών.
Η οδηγία εγκρίθηκε, μετά από ιδιαίτερα επίπονες και πολιτικά
ευαίσθητες διαπραγματεύσεις προ διετίας και η περίοδος
προσαρμογής λήγει τώρα για όλα τα προϊόντα καπνού
Τα κυριότερα σημεία της οδηγίας, που πρέπει να έχει ενσωματωθεί
στο δίκαιο των κρατών μελών για να τεθεί πλήρως σε ισχύ το
αργότερο αύριο, μεταξύ άλλων καταργούνται οι ιδιαίτερες γεύσεις
με επικεφαλής τη γεύση μέντα, οι μικρές “οικονομικές” συσκευασίες
για ορισμένα προϊόντα και απαγορεύεται οριστικά κάθε είδους
παραπλανητική διαφήμιση ή προώθηση.
Τα προειδοποιητικά μηνύματα, είτε φραστικά είτε φωτογραφικά, θα
πρέπει να καλύπτουν τα δύο τρίτα της επιφάνειας της συσκευασίας
τόσο για τα τσιγάρα όσο και για τον καπνό για στριφτά
Επιπλέον, οι καπνοβιομηχανίες θα πρέπει να αναφέρουν επίσημα και
αναλυτικά όλα τα συστατικά των τσιγάρων στα κράτη μέλη καθώς
και κάθε “πρωτότυπο” προϊόν που θέλουν να ρίξουν στην αγορά.
Κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει τις
πωλήσεις προϊόντων καπνού στο ίντερνετ ενώ τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
θα πρέπει να υπαχθούν είτε στην κατηγορία των φαρμακευτικών
προϊόντων (ως βοηθήματα για να κόψει ο χρήστης το κάπνισμα) είτε
ως προϊόντα καπνού, με όλους τους περιορισμούς που συνεπάγεται
η μία ή άλλη επιλογή.
Στην Ευρώπη σήμερα εκτιμάται ότι ο ένας στους τέσσερις παραμένει
καπνιστής, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και νέων ηλικίας 1524 ετών, με αποτέλεσμα περίπου 700.000 πρόωρους θανάτους και,
φυσικά, σοβαρά προβλήματα υγείας, καρκίνους καρδιοπάθειες και
παθήσεις του αναπνευστικού.

Ένα βήμα πιο κοντά στην κατάργηση των χρεώσεων
περιαγωγής

Ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην κατάργηση της περιαγωγής,
καθώς από 30 Απριλίου οι προσαυξήσεις για τις τηλεφωνικές
κλήσεις και τη χρήση δεδομένων στο εξωτερικό, μειώθηκαν
ακόμα περισσότερο, ενώ από τις 15 Ιουνίου η χρήση κινητού
τηλεφώνου στο εξωτερικό θα έχει το ίδιο κόστος με τις
αντίστοιχες υπηρεσίες εντός της χώρας σου. Επίσης από αύριο
οι κανόνες για τη διαδικτυακή ουδετερότητα τίθενται σε ισχύ.
Η μεταβατική περίοδος που ξεκινάει στις 30 Απριλίου και
ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2017 και στη διάρκειά της οι
φορείς θα είναι σε θέση να χρεώνουν ένα μικρό επιπλέον ποσό στις
εγχώριες χρεώσεις. Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο πίνακα
παρακάτω.
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