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DIALOG OBYWATELSKI
O PRZYSZŁOŚCI EUROPY
„Dialog Obywatelski” to inicjatywa Komisji Europejskiej,
która ma na celu umożliwienie lokalnym społecznościom
kontakt z najważniejszymi urzędnikami Unii Europejskiej.
W połowie czerwca Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Gdańsk będzie gospodarzem pierwszego
gdańskiego Dialogu Obywatelskiego.

DANE CHRONIONE
Od 25 maja w całej UE w życie wchodzą przepisy o
ochronie danych. Mają one lepie chronić prywatność
konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek
bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami
identyfikującymi konkretne osoby. - Ochrona danych jest
prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom
Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi –
powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Europa w Gdańsku po raz drugi
Wspólne zdjęcie z braćmi Lumiere, ikony malowane na
szkle, szwedzkie klopsiki, francuskie rogaliki to tylko
niektóre z atrakcji miasteczka europejskiego, które na kilka
godzin rozbiło się 6 maja na Targu Węglowym w Gdańsku.
Kulminacją imprezy - Gdańskiego Święta Europy - było
wspólne razem z orkiestrą Vita Activa odśpiewanie
„Ody do radości”.

KE ZOBOWIĄZUJE GAZPROM
- Klienci Gazpromu będą mieli teraz skuteczne narzędzie
gwarantujące, że cena, jaką płacą, jest konkurencyjna –
ocenia komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji
Margrethe Vestager. KE nałożyła na rosyjskiego
monopolistę szereg zobowiązań, które pozwalają zaradzić
problemom w zakresie konkurencji i umożliwiają
swobodny przepływ gazu po konkurencyjnych cenach.

MŁODZIEŻ I KULTURA W UE
Europejska legitymacja studencka, automatyczne
wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za
granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi
– to niektóre elementy, które mają tworzyć nową
strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury.
KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r.
europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru
kulturowego Unii Europejskiej.

Zalecenia dla gospodarek UE
Polska powinna ograniczyć wzrost wydatków publicznych,
nadal poszerzać dostęp do rynku pracy m.in. dla kobiet z
dziećmi oraz zachęcać do bliższej współpraca biznesu z
jednostkami badawczymi. Komisja Europejska
przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów
na 2018 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki
gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy.
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