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MILIARD W TRANSPORT –
RÓWNIEŻ W POLSCE
Komisja Europejska proponuje inwestycje rzędu 1
miliarda euro w 39 projektów transportowych – dwa z nich
realizowane w Polsce otrzymają wsparcie inwestycyjne w
wysokości 80,5 mln euro. Wybrane projekty podniosą
standard polskich linii kolejowych oraz zwiększą
przepustowość Morskiego Portu Gdańsk.

LYON ACCESS CITY 2018
Francuski Lyon zwycięzcą konkursu „Access City Award”.
Miasto wyróżniono za działania, które zwiększają
dostępność infrastruktury miejskiej dla osób
niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie autobusy
transportu publicznego w Lyonie mają już zainstalowane
niezbędne udogodnienia. Dzięki wyposażeniu bibliotek w
specjalistyczny sprzęt audio i wideo zapewniono osobom
niepełnosprawnym powszechny dostęp do kultury.

Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018
To ono określa, kim jesteśmy oraz tworzy poczucie
przynależności – mówił w Mediolanie komisarz Tibor
Navracsics inaugurując Europejski Rok Dziedzictwa
Kulturowego 2018. Według badania Eurobarometru, 8 na
10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma
znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności,
regionu, państwa oraz całej Unii Europejskiej.

WOLNY HANDEL Z JAPONIĄ
Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o
partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a
Japonią. To największe i najbardziej kompleksowe
porozumienie gospodarcze zawarte do tej pory zarówno
przez UE, jak i Tokio. Umowa doprowadzi do powstania
strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około
30 proc. światowego PKB.

PRAWORZĄDNOŚĆ W POLSCE:
KE URUCHAMIA ARTYKUŁ 7

Przez blisko dwa lata KE wielokrotnie podejmowała
starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z
polskimi władzami w kontekście ram na rzecz
praworządności. Stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko
poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce.
W tej sytuacji Komisja proponuje Radzie przyjęcie decyzji
na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Prawo UE w internecie
Od teraz obywatele UE mogą śledzić on-line losy unijnych
decyzji prawnych. Zaczął działać internetowy rejestr, który
ułatwi wyszukiwanie decyzji przyjętych w formie aktu
delegowanego. To regulacje, które uzupełniają lub
zmieniają przepisy UE i najczęściej dotyczą ekonomii,
rolnictwa, środowiska i zdrowia publicznego,
jednolitego rynku oraz handlu.
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