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KE: USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM Z
UCHYBIENIAMI
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego,
wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia
dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. 3 lipca 27
sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 –
grozi przymusowe przejście w stan spoczynku.

PONAD 145 MLN EURO NA DROGĘ
WARSZAWA-LUBLIN
Z Funduszu Spójności przeznaczono kwotę 145,8 mln euro
na poprawę połączeń drogowych na środkowym
wschodzie Polski, w województwie mazowieckim, między
Warszawą a Lublinem. Nowy odcinek drogi ekspresowej
S17 połączy Góraszkę z Garwolinem, poprawiając
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz czas podróży.

Google ukarany za łamanie konkurencji
4,34 mld euro – to wysokość grzywny nałożonej przez KE
na firmę Google za naruszenie unijnych przepisów
ochrony konkurencji. Jak ustalono, od 2011 r. Google
nakłada niezgodne z prawem ograniczenia na
producentów urządzeń z systemem Android i operatorów
sieci komórkowych, aby ugruntować swoją przewagę na
rynku wyszukiwarek internetowych.

UPOMNIENIA Z BRUKSELI
Cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska, migracja,
mobilność i transport – to te obszary, w których Polska
powinna dostosować swoje prawodawstwo do
wymogów europejskich. KE przyjęła comiesięczny pakiet
decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego. Dotyczą różnych sektorów
polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego
stosowania prawa UE dla dobra obywateli i firm.

GALILEO: 26 SATELITÓW NA ORBICIE
Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program
Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE.
Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie
wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to
trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania.
Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak
energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria
środowiska, sztuczna inteligencja.

Nauka na europejskim poziomie
Wkład polskich władz w toczącą się debatę o badaniach i
innowacjach w Europie okazał się niezwykle cenny –
pisze unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji z okazji
20 lat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskiej. Carlos Moedas m.in.
pozytywnie ocenia założenia reformy przygotowanej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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