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Roaming znika 

Coraz bliżej końca opłat roamingowych w Europie.                          

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji                           

Europejskiej właśnie uzgodnili sposób regulacji hurtowych             

rynków usług czyli cen naliczanych wzajemnie przez operatorów 

innych sieci jeżeli ich klienci korzystają z telefonów komórkowych na ternie UE. To ostatni 

krok niezbędny, aby można było doprowadzić do likwidacji opłat roamingowych                    

do 15 czerwca br.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/roaming-znika/ 

Konkurs wiedzy o Traktatach Rzymskich 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk organizuje 

Konkurs wiedzy o Traktatach Rzymskich skierowany do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.        

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2017 roku 

60. rocznicy podpisania tzw. traktów rzymskich. Celem Konkursu 

jest popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności na   

temat traktatów rzymskich.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.pl/konkurs 

Dalsze działania skierowane na ograniczenie liczby nielegalnych 

migrantów docierających do Europy przez Morze Śródziemne – 

to główny temat nieformalnego spotkania szefów państw i            

rządów UE, które w piątek 3 lutego zakończyło się na Malcie. Za 

kluczowe uznano m.in. nawiązanie ściślejszej współpracy z Libią. - Będziemy szkolić,              

wyposażać i wspierać libijską straż przybrzeżną na potrzeby walki z przemytnikami – ogłosił 

przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/maltanski-szczyt-ue/ 

Maltański szczyt UE 
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Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż 

dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE             

zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w 

Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country          

Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru                      

europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla            

wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na            

debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/raport-o-gospodarce/ 

PE zagłosował za CETA 
Parlament Europejski głosował za przyjęciem kompleksowej 

umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą,                 

zamykając tym samym proces ratyfikacji tej umowy na              

poziomie UE. CETA stworzy nowe możliwości dla unijnych 

firm poprzez zwiększenie wymiany handlowej i zacieśnienie 

stosunków gospodarczych.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/pe-zaglosowal-za-ceta/ 

W ubiegłym roku Europejski Bank Inwestycyjny wspierał w 

Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. 

W 2017 r. w ciągu najbliższych miesięcy skupi się na              

zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających 

na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI  Vazil Hudák.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/ebi-45-mld-euro-dla-polski/ 

Raport o polskiej gospodarce 

Szybciej z Warszawy do Lublina 

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej            

Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami 

skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również 

na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, 

zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z           

samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby             

zwiększyć jakość życia w mieście.  

WIĘCEJ: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/szybciej-z-warszawy 

EBI: prawie 4.5 mld euro dla Polski 
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