STA˚E W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
Lidia Geringer de Oedenberg
Pose∏ do Parlamentu Europejskiego
Cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej daje m∏odym ludziom
nowe mo˝liwoÊci kszta∏cenia i doskonalenia swych umiej´tnoÊci,
do których nale˝à tak˝e sta˝e w instytucjach unijnych.
Niniejsza publikacja jest zbiorem podstawowych informacji na
temat wymagaƒ stawianych sta˝ystom, zasad prowadzonego naboru i kontaktów z poszczególnymi biurami poszukujàcymi m∏odych wspó∏pracowników.
Goràco zach´cam do zg∏aszania si´ w organizowanych cyklicznie
naborach na sta˝e, które mogà staç si´ poczàtkiem europejskiej
kariery zawodowej. M∏odzie˝ z Dolnego Âlàska i Opolszczyzny
ma teraz te same mo˝liwoÊci co jej rówieÊnicy z calej Unii
Europejskiej.
Majàc nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce nasz region b´dzie licznie reprezentowany we wszystkich instytucjach unijnych, ˝ycz´ powodzenia w realizacji swych zamierzeƒ.

PARLAMENT EUROPEJSKI
www.europarl.eu.int
Adres Biura Sta˝y:
European Parliament
Bureau des stages
KAD 02C007
L-2929 LUXEMBOURG
tel. +35 2 430 02 48 82
e-mail: stages@europarl.eu.int (tylko w celach informacyjnych)
Formularz aplikacyjny na sta˝e p∏atne dost´pny jest pod adresem:
www.europarl.eu.int/stages/forms_paid_en.htm
Formularz aplikacyjny na sta˝e niep∏atne dost´pny jest pod adresem:
www.europarl.eu.int/stages/forms_unpaid_en.htm
Parlament Europejski jest cia∏em ustawodawczym Unii Europejskiej.
Jego kadencja trwa 5 lat, do g∏osowania w wyborach uprawniony jest
ka˝dy obywatel Unii Europejskiej zarejestrowany jako wyborca. Pos∏owie zasiadajà nie w blokach narodowych, ale wed∏ug ogólnoeuropejskich frakcji politycznych, które skupiajà wszystkie g∏ówne partie
polityczne dzia∏ajàce w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Parlament wyra˝a demokratycznà wol´ obywateli Unii Europejskiej,
a tak˝e reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami Unii Europejskiej. Parlament Europejski pracuje we Francji
(Strasburg) – comiesi´czne sesje plenarne, Belgii (Bruksela) – posiedzenia komisji parlamentarnych i dodatkowe sesje plenarne, a tak˝e
w Luksemburgu gdzie znajdujà si´ biura administracyjne Parlamentu
(Sekretariat Generalny).
Parlament pe∏ni trzy wa˝ne funkcje:
1. wraz z Radà Unii Europejskiej pe∏ni w∏adz´ ustawodawczà;
2. sprawuje demokratyczny nadzór nad wszystkimi instytucjami Unii
Europejskiej, a zw∏aszcza Komisjà Europejskà; ma prawo zatwierdzaç lub odrzucaç kandydatury Komisarzy, a tak˝e zg∏aszaç wotum
nieufnoÊci wobec ca∏ej Komisji;
3. wraz z Radà Unii Europejskiej uchwala bud˝et Unii i poprzez to mo˝e
wp∏ywaç na wydatki, a tak˝e przyjmuje lub odrzuca projekt bud˝etu.
Liczba miejsc oferowanych sta˝ystom przez Parlament Europejski zale˝y od przyj´tego na dany rok bud˝etu. Sta˝e trwajà od 1 do 5 miesi´cy (sta˝e z oferowanym stypendium trwajà 5 miesi´cy). Aplikacje
sà dost´pne na podanych wy˝ej stronach internetowych. Wnioski

o przyj´cie na sta˝ nale˝y sk∏adaç w nast´pujàcych terminach:
- do 1 paêdziernika roku poprzedzajàcego (na sta˝e czteromiesi´czne
zaczynajàce si´ 1 stycznia);
- do 15 paêdziernika roku poprzedzajàcego (na p∏atne sta˝e pi´ciomiesi´czne zaczynajàce si´ 15 lutego);
- do 1 lutego (na sta˝e czteromiesi´czne zaczynajàce si´ 1 maja);
- do 1 kwietnia (na sta˝e dwumiesi´czne zaczynajàce si´ 1 lipca);
- do 15 maja (na p∏atne sta˝e pi´ciomiesi´czne zaczynajàce si´ 15
wrzeÊnia);
- do 1 czerwca (na sta˝e czteromiesi´czne zaczynajàce si´ 1 wrzeÊnia);
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- wiek od 18 do 45 lat;
- obywatelstwo jednego z paƒstw cz∏onkowskich UE lub kraju kandydujàcego;
- posiadanie w∏asnej publikacji o tematyce unijnej, którà za∏àcza si´
do wymaganych dokumentów;
- bieg∏a znajomoÊç jednego j´zyka urz´dowego UE i dobra znajomoÊç
drugiego j´zyka.
Pod uwag´ brane sà jedynie aplikacje kandydatów, którzy: nie otrzymywali wczeÊniej grantu sta˝owego i nie byli zatrudnieni za wynagrodzeniem d∏u˝ej ni˝ 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub w parlamencie narodowym.
Absolwenci wy˝szych uczelni (z minimum trzyletnim programem studiów), którzy sà w stanie wczeÊniejszymi pracami udokumentowaç zainteresowanie tematykà unijnà mogà ubiegaç si´ o jedno ze stypendiów:
- stypendium Roberta Schumana – kierunek ogólny;
- stypendium Roberta Schumana – dziennikarstwo;
- stypendium Ramona y Cajala – kierunki naukowe.
Kandydaci, których praca dotyczy zwiàzków Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi mogà ubiegaç si´ o stypendium Chrisa Pieninga.
Sta˝e bez grantu trwajà od 1 do 4 miesi´cy i przeznaczone sà dla osób:
- odbywajàcych studia wy˝sze;
- odbywajàcych szkolenie zawodowe w instytucjach typu non-profit
(fundacje, stowarzyszenia, itp.);
- dla których odbycie sta˝u w Parlamencie Europejskim jest warunkiem przyj´cia do pracy.
Sta˝yÊci otrzymujà grant w wysokoÊci 1000 euro miesi´cznie (netto).

SEKRETARIAT GENERALNY
RADY UNII EUROPEJSKIEJ
www.europa.eu.int
Adres Biura Sta˝y:
General Secretariat of the Council
of the European Union
Traineeships Office
175, rue de la Loi
0370.FL.39
B-1048 Brussels, BELGIUM
tel. +32 2 285 65 36, +32 2 285 68 62, fax +32 2 285 84 44
Formularz aplikacyjny dost´pny jest pod adresem:
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/formEN.pdf?
Rada Unii Europejskiej jest g∏ównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Reprezentuje ona paƒstwa cz∏onkowskie, a w jej obradach
uczestniczà ministrowie z ka˝dego kraju Unii Europejskiej odpowiedzialni w rzàdach krajowych za poruszane podczas obrad Rady zagadnienia.
Ka˝dy minister w Radzie jest uprawniony do nak∏adania zobowiàzaƒ
prawnych na swój rzàd – podpis ministra jest podpisem ca∏ego rzàdu. Ministrowie odpowiadajà przed parlamentami w swoich krajach co gwarantuje legitymacj´ demokratycznà decyzji podejmowanych przez Rad´.
Rada spe∏nia szeÊç podstawowych funkcji:
1. uchwala europejskie akty prawne; w wielu dziedzinach dzieli w∏adz´ ustawodawczà z Parlamentem Europejskim;
2. koordynuje ogólnà polityk´ gospodarczà paƒstw cz∏onkowskich;
3. zawiera umowy mi´dzynarodowe mi´dzy Unià Europejskà a jednym lub wi´kszà liczbà paƒstw, lub organizacji mi´dzynarodowych;
4. wraz z Parlamentem Europejskim zatwierdza bud˝et Unii Europejskiej;
5. okreÊla kierunki Wspólnej Polityki Zagranicznej
6. koordynuje wspó∏prac´ mi´dzy krajowymi organami sàdowymi
i s∏u˝bami policyjnymi w sprawach kryminalnych.
Dzia∏ania te wià˝à si´ z domenà Wspólnoty, tj. obszarami dzia∏ania,
w których paƒstwa cz∏onkowskie postanowi∏y przenieÊç cz´Êç swych
praw suwerennych i przekazaç uprawnienia w procesie decyzyjnym instytucjom unijnym. Przewodnictwo (Prezydencja) w Radzie zmienia
si´ rotacyjnie co pó∏ roku. Urzàd Przewodniczàcego Rady wspierany
jest przez Sekretariat Generalny, który przygotowuje prace Rady i zapewnia ich sprawny przebieg na wszystkich szczeblach.
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje corocznie sta˝ystom oko∏o 85 miejsc. Sta˝e trwajà Êrednio 3-4 miesiàce, mogà mieç form´
p∏atnego sta˝u absolwenckiego lub bezp∏atnego sta˝u studenckiego (dla
studentów 2 i 3 roku). Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie do 1 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego. Selekcja kandydatów odbywa si´ w listopadzie i grudniu, a nast´pnie osobom zakwalifikowanym proponuje si´ sta˝ w konkretnym terminie i departamencie Sekretariatu Generalnego Rady. Po zaakceptowaniu warunków przez kandydata podpisywany jest kontrakt.
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- wiek do 30 lat;
- obywatelstwo jednego z paƒstw cz∏onkowskich UE, lub kraju kandydujàcego;
- posiadanie dyplomu wy˝szej uczelni (ukoƒczony kierunek studiów
nie jest istotny);
- bieg∏a znajomoÊç j´zyka angielskiego lub francuskiego.
Sta˝yÊci odbywajàcy sta˝ absolwencki otrzymujà grant w wysokoÊci
850 euro miesi´cznie (netto).

KOMISJA EUROPEJSKA
www.europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm
Adres Biura Sta˝y:
European Commission Traineeships Office
B 100 1/7
B-1049 Brussels, BELGIUM
Formularz aplikacyjny znajduje si´ pod adresem:
www.europa.eu.int/comm/stages/info/index_en.htm
Komisja Europejska jest organem wykonawczym i inicjatorem projektów legislacyjnych. Jej kadencja trwa 5 lat, sk∏ada si´ z cz∏onków (Komisarzy) mianowanych przez 25 paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-

skiej i zatwierdzonych przez Parlament Europejski.
Komisja Europejska spe∏nia cztery g∏ówne funkcje:
1. przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej projekty aktów prawnych;
2. zarzàdza i realizuje polityk´ i bud˝et Unii Europejskiej, m.in. poprzez realizacj´ programów wspólnotowych;
3. egzekwuje prawo wspólnotowe (razem z Trybuna∏em SprawiedliwoÊci);
4. reprezentuje Uni´ Europejskà na arenie mi´dzynarodowej, np. podczas negocjacji umów mi´dzy Unià Europejskà a innymi krajami.
Przewodniczàcy Komisji rozdziela poszczególnym Komisarzom zakresy odpowiedzialnoÊci. Personel Komisji pracuje w 36 departamentach
zwanych Dyrektoriatami Generalnymi (DG) oraz s∏u˝bami (np. S∏u˝by Prawne oraz S∏u˝by T∏umaczeniowe). Ka˝dy DG zajmuje si´ okreÊlonym obszarem polityki pod kierunkiem Dyrektora Generalnego,
który jest odpowiedzialny przed jednym z Komisarzy. DG faktycznie
opracowujà i sporzàdzajà przedstawiane przez Komisj´ projekty aktów
prawnych, które uzyskujà oficjalny status prawny dopiero po przyj´ciu
ich przez Kolegium Komisji z∏o˝onego ze wszystkich Komisarzy.
Komisja Europejska oferuje sta˝ystom dwa razy do roku po oko∏o 600
miejsc – na oko∏o 7000 ch´tnych. Sta˝e trwajà 5 miesi´cy. Rozpoczynajà si´ 1 marca i 1 paêdziernika ka˝dego roku. Wnioski o przyj´cie
nale˝y sk∏adaç do 1 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego sta˝ (dla sta˝y
rozpoczynajàcych si´ 1 marca) lub do 1 marca (dla sta˝y rozpoczynajàcych si´ 1 paêdziernika).
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- wiek do 30 lat (w uzasadnionych przypadkach Szef Biura Sta˝y mo˝e odstàpiç od tego warunku);
- obywatelstwo jednego z paƒstw cz∏onkowskich UE lub kraju kandydujàcego;
- posiadanie dyplomu wy˝szej uczelni (ukoƒczony kierunek studiów
nie jest istotny);
- bieg∏a znajomoÊç jednego j´zyka urz´dowego UE i dobra znajomoÊç
drugiego j´zyka.
Pod uwag´ brane sà jedynie aplikacje kandydatów, którzy: nie otrzymywali wczeÊniej grantu sta˝owego i nie byli zatrudnieni za wynagrodzeniem d∏u˝ej ni˝ 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub w parlamencie
narodowym.
Aplikacje nale˝y sk∏adaç za poÊrednictwem Internetu do jednego
(maks. do trzech) Dyrektoriatów Generalnych lub s∏u˝b. Po wys∏aniu
drogà elektronicznà aplikacji i otrzymaniu numeru referencyjnego
(który wpisuje si´ do formularza wniosku), nale˝y wniosek wydrukowaç i wys∏aç wraz z wymaganymi za∏àcznikami (kopia dyplomu, zdobyte certyfikaty i Êwiadectwa) w kopercie A4 do Biura Sta˝y (Traineeships Office). Pomimo tego, i˝ wniosek mo˝na wype∏niaç w j´zyku
polskim (jest to j´zyk urz´dowy UE), to aby zwi´kszyç swoje szanse
najlepiej pos∏u˝yç si´ jednym z j´zyków roboczych UE (angielskim,
francuskim, bàdê niemieckim).
Lista zakwalifikowanych kandydatów umieszczana jest w tzw. Wirtualnej Niebieskiej Ksi´dze (Virtual Blue Book), która zawiera ok. 2500 nazwisk. Z tej listy ostatecznego wyboru sta˝ystów dokonujà poszczególne Dyrektoriaty Generalne i s∏u˝by.
Sta˝yÊci otrzymujà grant w wysokoÊci 750 euro miesi´cznie (netto).

TRYBUNA¸ SPRAWIEDLIWOÂCI
www.curia.eu.int
Adres, na który nale˝y wysy∏aç aplikacje
z za∏àcznikami (CV i kopie dokumentów)
Division du Personnel de la Cour
de Justice des Communautés Européennes
Plateau du Kirchberg
L-2925 LUXEMBOURG
Formularz aplikacyjny znajduje si´ pod adresem:
www.curia.eu.int/pl/infosprat/formulaire_stage.htm
Zadaniem Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich jest zapewnienie, by legislacja Unii Europejskiej (prawo wspólnotowe) by∏a
interpretowana i stosowana w ten sam sposób w ka˝dym paƒstwie
cz∏onkowskim. Trybuna∏ jest uprawniony do rozstrzygania sporów
prawnych wynik∏ych mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi, instytucjami
unijnymi, przedsi´biorstwami i osobami fizycznymi. W sk∏ad Trybuna-

∏u wchodzi po jednym s´dzim z ka˝dego paƒstwa cz∏onkowskiego. Trybuna∏ jest wspomagany przez oÊmiu rzeczników generalnych, których
zadaniem jest przedstawianie uzasadnionych opinii w sprawach wniesionych przed Trybuna∏. S´dziowie i rzecznicy generalni sà najcz´Êciej
by∏ymi cz∏onkami najwy˝szych sàdów krajowych, sà powo∏ywani za
wspólnà zgodà rzàdów paƒstw cz∏onkowskich na okres 6 lat. Orzeczenia Trybuna∏u podejmowane sà wi´kszoÊcià g∏osów i odczytywane
podczas publicznego przes∏uchania.
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci oferuje sta˝ystom niewielkà liczb´ miejsc.
Sta˝e trwajà 5 miesi´cy. Wnioski o przyj´cie nale˝y sk∏adaç w nast´pujàcych terminach:
- do 1 paêdziernika roku poprzedzajàcego sta˝ (na sta˝e rozpoczynajàce si´ 1 marca);
- do 1 maja (na sta˝e rozpoczynajàce si´ 1 paêdziernika).
Od kandydatów oczekuje si´ udokumentowanej znajomoÊci j´zyka
francuskiego.
Sta˝yÊci otrzymujà grant w wysokoÊci 649 euro miesi´cznie (netto).

EUROPEJSKI BANK
CENTRALNY
www.ecb.int
Adres, na który nale˝y wysy∏aç
wype∏nione aplikacje na sta˝e:
European Central Bank
Recruitment and Staff Development Division
Postfach 160319
D-60066 Frankfurt am Main, GERMANY
Europejski Bank Centralny zosta∏ stworzony w celu wprowadzenia nowej waluty i zarzàdzania nià, a tak˝e okreÊlania ram i realizacji polityki gospodarczej i pieni´˝nej Unii Europejskiej. Bank wspó∏pracuje
z Europejskim Systemem Banków Centralnych, w którym uczestniczà
wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie Unii. 12 paƒstw, które tworzà ∏àcznie
obszar euro, a ich narodowe banki centralne wraz z Europejskim Bankiem Centralnym tworzà tzw. eurosystem. Europejski Bank Centralny
jest ca∏kowicie niezale˝ny w wykonywaniu swoich obowiàzków.
Do g∏ównego zadania Banku jest utrzymywanie stabilnoÊci cen w obszarze euro, przy jednoczesnym zachowaniu si∏y nabywczej euro, poprzez utrzymywanie inflacji pod Êcis∏à kontrolà.
Bank dà˝y do tego w dwojaki sposób:
1. kontrolujàc poda˝ pieniàdza poprzez ustalanie stóp procentowych
w ca∏ym obszarze euro;
2. monitorujàc tendencje cenowe i oceniajàc ryzyko, jakie stwarzajà
dla stabilnoÊci cen w obszarze euro.
Europejski Bank Centralny organizuje sta˝e nieregularnie i oferuje niewiele miejsc. Osoby zainteresowane powinny na bie˝àco Êledziç og∏oszenia, które ukazujà si´ pod adresem: www.ecb.int a tak˝e www.ecb.int/home/html/student.en.html lub kontaktowaç si´ z Europejskim Bankiem
Centralnym za poÊrednictwem maila: recruitment@ecb.int.

BIURO EUROPEJSKIEGO
RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
www.euro-ombudsman.eu.int
Adres, na który nale˝y
wysy∏aç aplikacje:
The European Ombudsman
1, Avenue du President Robert Schuman
F-67001 Strasbourg, FRANCE
Cedex B.P. 403
tel. +33 388 17 23 13, fax +33 388 17 90 62
Formularz aplikacyjny znajduje si´ pod adresem:
www.euro-ombudsman.eu.int/trainee/en/default.htm
Rzecznik dzia∏a w charakterze poÊrednika mi´dzy obywatelami i w∏adzami Unii Europejskiej. Jest uprawniony do przyjmowania i badania
skarg wniesionych przez obywateli Unii Europejskiej, przedsi´biorstwa i instytucje oraz przez ka˝dà osob´ fizycznà lub prawnà mieszkajàcà, bàdê posiadajàcà swà siedzib´ w jednym z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wy-

bierany przez Parlament Europejski na okres pi´ciu lat z mo˝liwoÊcià
reelekcji, a jego kadencja odpowiada d∏ugoÊcià kadencji Parlamentu.
Rzecznik pomaga wyciàgnàç na Êwiat∏o dzienne przypadki z∏ego zarzàdzania w instytucjach europejskich i pozosta∏ych organach Unii
Europejskiej. Rzecznik mo˝e przedstawiaç zalecenia instytucjom
unijnym, a tak˝e mo˝e skierowaç danà spraw´ do Parlamentu Europejskiego, by ten powzià∏ dzia∏ania polityczne. Rzecznik wykonuje
swoje obowiàzki w sposób ca∏kowicie niezale˝ny i bezstronny.
Biuro Rzecznika oferuje sta˝ystom dwa razy w roku miejsca w Strasburgu lub Brukseli. Sta˝e trwajà 5 miesi´cy. Wnioski o przyj´cie na
sta˝ nale˝y sk∏adaç w nast´pujàcych terminach:
- do 31 maja (na sta˝e rozpoczynajàce si´ 1 wrzeÊnia);
- do 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego sta˝ (na sta˝e rozpoczynajàce
si´ 1 stycznia).
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- obywatelstwo jednego z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
kraju kandydujàcego;
- posiadanie dyplomu wy˝szej uczelni;
- bieg∏a znajomoÊç jednego j´zyka urz´dowego UE i dobra znajomoÊç
drugiego j´zyka;
- znajomoÊç prawa unijnego.
Kandydaci przesy∏ajà do Biura Rzecznika wype∏nionà aplikacj´ wraz
z za∏àcznikami (CV, kopie dokumentów poÊwiadczajàcych spe∏nianie
wymagaƒ, kopi´ dyplomu, kopi´ dowodu osobistego lub paszportu,
deklaracj´ finansowà). Zakwalifikowani kandydaci po miesiàcu otrzymujà potwierdzenie przyj´cia wniosku i decyzj´ o terminie rozpocz´cia sta˝u.
Sta˝yÊci otrzymujà grant w wysokoÊci 694 euro miesi´cznie (netto).

EUROPEJSKI KOMITET
EKONOMICZNO-SPO¸ECZNY
www.esc.eu.int
Adres, na który nale˝y wysy∏aç aplikacje:
European Economic
and Social Committee
In-service training
99, Rue Belliard
B-1040 Brussels, BELGIUM
tel. + 32 2 546 93 68
fax + 32 2 546 81 30
Formularz aplikacyjny znajduje si´ pod adresem:
http://www.esc.eu.int/tgj/trainees/index_en.asp
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny jest organem doradczym
reprezentujàcym pracodawców, zwiàzki zawodowe, rolników, konsumentów i pozosta∏e grupy interesów, które tworzà zorganizowane spo∏eczeƒstwo obywatelskie. Komitet przedstawia ich poglàdy i broni ich
interesów w politycznych debatach z Komisjà, Radà i Parlamentem
Europejskim. Liczba cz∏onków Komitetu reprezentujàcych poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej odzwierciedla wielkoÊç
populacji tych krajów. Chocia˝ cz∏onkowie sà wyznaczani przez rzàdy
paƒstw, sà oni ca∏kowicie niezale˝ni w wykonywaniu swoich obowiàzków. Mianowani sà na 4 lata, a ich mandaty sà odnawialne. Komitet
obraduje na Zgromadzeniu Plenarnym. Debaty przygotowywane sà
przez szeÊç podkomitetów zwanych sekcjami, z których ka˝da zajmuje
si´ okreÊlonym obszarem polityki. Europejski Komitet EkonomicznoSpo∏eczny spe∏nia trzy podstawowe funkcje:
1. przedstawia swojà opini´ Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu albo na ich wniosek, albo z w∏asnej inicjatywy;
2. zach´ca spo∏eczeƒstwo obywatelskie do wi´kszego zaanga˝owania
si´ w kszta∏towanie polityki Unii Europejskiej;
3. wzmacnia rol´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w krajach nienale˝àcych do Unii Europejskiej oraz pmaga tworzyç struktury doradcze.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny organizuje sta˝e dla
osób, które zamierzajà zajmowaç si´ zawodowo pracà w jednostkach
zwiàzanych z g∏ównà dzia∏alnoÊcià Komitetu. Przewidywana liczba
miejsc na dany okres sta˝owy wynosi 12. Sta˝e trwajà 5 miesi´cy.
Wnioski o przyj´cie na sta˝ nale˝y sk∏adaç w nast´pujàcych terminach:
- do 1 kwietnia (na sta˝e rozpoczynajàce si´ 16 wrzeÊnia);
- do 1 paêdziernika roku poprzedzajàcego sta˝ (na sta˝e rozpoczynajàce si´ 16 lutego).

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie dyplomu wy˝szej uczelni;
- bieg∏a znajomoÊç jednego j´zyka urz´dowego UE i dobra znajomoÊç
drugiego j´zyka;
- wczeÊniejsze doÊwiadczenie w dziedzinach, którymi zajmuje si´ Komitet.
Do aplikacji nale˝y do∏àczyç kopie dyplomu i dokumentów poÊwiadczajàcych kwalifikacje oraz doÊwiadczenie w dziedzinach, którymi zajmuje si´ Komitet.
Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny prowadzi tak˝e Program Grantów
Studenckich Fran˜ois Staedalin adresowany do osób reprezentujàcych
organizacje ekonomiczne, spo∏eczne lub zwiàzki zawodowe. Grant
w wysokoÊci 3000 euro przyznawany jest na prowadzenie badaƒ lub
studiów z zakresu dzia∏alnoÊci Komitetu. Kandydaci do tego stypendium rekomendowani sà przez trzy grupy skupione w Komitecie: pracodawców, pracowników i konsumentów.
Sta˝yÊci otrzymujà grant w wysokoÊci 800 euro miesi´cznie (netto), pod warunkiem i˝ nie pobierajà w tym czasie ˝adnej innej pomocy, stypendium itp.

KOMITET REGIONÓW

Wnioski o przyj´cie na sta˝ nale˝y sk∏adaç w nast´pujàcych terminach:
- do 31 marca (na sta˝e rozpoczynajàce si´ 16 wrzeÊnia);
- do 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego sta˝ (na sta˝e rozpoczynajàce
si´ 16 lutego).
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- wiek poni˝ej 30 lat;
- posiadanie dyplomu wy˝szej uczelni;
- bieg∏a znajomoÊç jednego j´zyka urz´dowego UE i dobra znajomoÊç
drugiego j´zyka.
Przy selekcji kandydatów preferowane sà osoby, które ukoƒczy∏y studia o tematyce europejskiej lub regionalnej. Do formularza nale˝y do∏àczyç kopie
dyplomu oraz dokumentów poÊwiadczajàcych kwalifikacje, a tak˝e kopi´
dowodu osobistego. Wniosek nale˝y wys∏aç pocztà listem poleconym.
Sta˝yÊci otrzymujà grant w wysokoÊci 694 euro miesi´cznie (netto).

GRUPA
EUROPEJSKICH SOCJALISTÓW
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
www.socialistgroup.org
Adres osoby odpowiedzialnej za sta˝e:
Parlement Européen
Groupe du PSE
Monsieur Giancarlo Vilella
Bat. Atrium 06K060
60, rue Wietrz
B-1047 Brussels, BELGIUM

www.cor.eu.int
Adres, na który nale˝y wysy∏aç aplikacje:
Committee of the Regions
Bureau des Stages
rue Montoyer, 92-102
B-1000 Brussels, BELGIUM
Komitet Regionów jest organem doradczym z∏o˝onym z przedstawicieli
w∏adz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym w∏adzom
mo˝liwoÊç wywierania wp∏ywu na okreÊlanie kierunków polityki Unii
Europejskiej, a tak˝e dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej to˝samoÊci. Cz∏onkowie Komitetu sà wybierani spoÊród polityków z okr´gów
miejskich lub regionów, sà to cz´sto prezydenci regionów, regionalni
parlamentarzyÊci, radni miejscy, burmistrzowie miast. Pomimo, i˝ sà wyznaczani przez rzàdy paƒstw Unii Europejskiej, sà ca∏kowicie niezale˝ni
politycznie w pe∏nieniu swych obowiàzków. Kadencja trwa 4 lata. Rolà
Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk w∏adz lokalnych i regionalnych wobec legislacji Unii Europejskiej. Komitet wykonuje to zadanie, wydajàc opinie na temat propozycji Komisji. Komisja i Rada sà
zobowiàzane do konsultowania si´ z Komitetem Regionów w sprawach,
które bezpoÊrednio dotyczà w∏adz lokalnych i regionalnych, ale mogà si´
równie˝ porozumiewaç z Komitetem, gdy uznajà to za stosowne. Komitet mo˝e wyra˝aç opinie z w∏asnej inicjatywy i przedk∏adaç je Komisji,
Radzie i Parlamentowi. Komitet Regionów organizuje pi´ciomiesi´czne
sta˝e skierowane zarówno do absolwentów wy˝szych uczelni, jak i pracowników sektora prywatnego i publicznego zainteresowanych problematykà regionów w Unii Europejskiej.
EUROPE DIRECT to serwis, które
udzieli Paƒstwu odpowiedzi na pytania
dotyczàce Unii Europejskiej w wybranym
oficjalnym j´zyku UE. Dostarcza odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania
zwiàzane z UE. Mo˝e udzieliç bezpoÊredniej odpowiedzi na pytania
ogólne lub skieruje Paƒstwa do najlepszego êród∏a informacji i konsultacji na poziomie unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym.
EUROPE DIRECT oferuje:
– bezp∏atny numer telefoniczny (00 800 6 7 8 9 10 11), jednakowy

Liczba miejsc oferowanych sta˝ystom przez Grup´ Europejskich Socjalistów zale˝y od przyj´tego na dany rok bud˝etu. Sta˝e trwajà
5 miesi´cy, rozpoczynajà si´ 15 lutego i 15 wrzeÊnia ka˝dego roku,
a wnioski o przyj´cie nale˝y sk∏adaç najpóêniej na 4 miesiàce przed
wy˝ej podanymi terminami.
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
- wiek do 30 lat;
- obywatelstwo jednego z paƒstw cz∏onkowskich UE (ewentualnie
kraju kandydujàcego);
- posiadanie dyplomu wy˝szej uczelni (wystarczà studia 3-letnie);
- bieg∏a znajomoÊç j´zyka angielskiego lub francuskiego;
- przynale˝noÊç do jednej z partii wchodzàcych w sk∏ad Grupy Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim.
Kandydat powinien przes∏aç ˝yciorys wraz z kopiami dyplomu i innych dokumentów potwierdzajàcych kwalifikacje oraz spe∏nianie wymagaƒ, a tak˝e ewentualne zaÊwiadczenia o odbytych sta˝ach.
Sta˝yÊci otrzymujà stypendium Francis Vals w wysokoÊci 1300 euro miesi´cznie (netto), o ile nie korzystajà z ˝adnego innego programu dofinansowania.
dla wszystkich krajów Unii Europejskiej;
– zwyk∏y numer telefoniczny (+322 299 96 96) z ka˝dego miejsca na
Êwiecie (op∏ata jak za standardowe po∏àczenie lokalne);
– serwis bezpoÊrednich odpowiedzi przez e-mail – interaktywny serwis Web-Assistance dla osób odwiedzajàcych stron´ internetowà
EUROPA (http:// europa.eu.int/europedirect/).
Centrum Telefoniczne EUROPE DIRECT dzia∏a od poniedzia∏ku
do piàtku, mi´dzy godz. 9.00 i 18.30 czasu Êrodkowoeuropejskiego.
Poza godzinami pracy mo˝na zostawiç wiadomoÊç g∏osowà.

Lidia Geringer de Oedenberg
Pose∏ do Parlamentu Europejskiego
Biuro Poselskie,
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