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XVII KONGRES EVS

W dniach 6-10 czerwca 2017r. odbył się XVII Kongres Europejskiego
Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników stanu cywilnego (EVS). Tegoroczne
spotkanie europejskich urzędników stanu cywilnego, którego tematem
przewodnim była „Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej
w kontekście rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności”, odbyło się
w Akademii ANUSCA we włoskim mieście Castel San Pietro Terme i zgromadziło
około 100 przedstawicieli z różnych stron Europy.
Kongres
rozpoczęło
spotkanie uczestników
z
Burmistrzem
i
przedstawicielami
Rady Miasta Castel
San Pietro Terme
w
reprezentacyjnej
sali
ratusza,
a następnie odbyło się
zwiedzanie
miasta
połączone z wycieczką
do Rawenny.
Castel San Pietro Terme

Wieczorem w ogrodach Akademii miał miejsce występ włoskiego tenora Andrea
Parmeggiani.
Wykłady i prezentacje rozpoczęły się kolejnego dnia w auli Akademii Stanu
Cywilnego ANUSCA od powitalnego wystąpienia Steve’a Heylen’a Prezydenta
VLAVABS (Stowarzyszenie USC w Belgii), który został moderatorem tego
spotkania. W kolejnych punktach programu Kongresu, przybyłych gości powitali
m.in.
Burmistrz
Castel
San
Pietro
Terme
–
Fausto
Tini
i wiceprezes EVS Simon Rijsdijk .
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Grupa polska

Prof. Dr Faith Ibili z Holandii omówił swobodne przemieszczanie się obywateli
w UE w kontekście rejestracji stanu cywilnego, Peter Castenoble – belgijski
pełnomocnik ds. migracji w Europejskiej Sieci Migracji przedstawił doświadczenia
oraz wyzwania jakie stoją obecnie przed władzami Belgii w zakresie różnych
rodzajów migracji w tym kraju, z kolei dr Renzo Calvigioni – ekspert ANUSCA
przybliżył uczestnikom proces separacji i rozwodu odbywającego się przed
urzędnikiem stanu cywilnego we Włoszech. Na dużą uwagę zasługiwało
wystąpienie przedstawicieli Estonii dotyczące zagadnień prężnie rozwijającej się w
tym kraju informatyzacji różnych dziedzin życia jej obywateli. Z kolei pani Renata
Marin z Rumunii zapoznała uczestników z rumuńskim procesem rejestracji urodzeń
i związaną z nim problematyką uchodźców, a Karol Lipiński z USC
w Szczecinie omówił rejestrację zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce.
Drugiego dnia Kongresu referat dotyczący Prawa uznawania płci oraz praw
obywateli biseksualnych wygłosiła przedstawicielka Szkocji – Sarah E.Duncan.
Uczestnicy mogli także wysłuchać informacji pani Waltraud Hager-Liendbauer o
nowym prawie o nazwiskach w Austrii.
Wybrane streszczenia z tych wystąpień zaprezentujemy w wakacyjnych numerach
Newslettera TECHNIKA I USC.
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