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ZMIANY W RELACJACH UE - USA
W środę 25 lipca odbyło się spotkanie prezydenta
Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z szefem
Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem, któremu
towarzyszyła komisarz Unii Europejskiej do spraw
handlu Cecilia Malmstroem. Spotkanie miało załagodzić
narastające napięcie pomiędzy Unią Europejską a
Stanami Zjednoczonymi związane z nałożonymi na kraje
Unii taryfami celnymi.

PRAWORZĄDNOŚĆ: POLSKA NIE
ROZWIAŁA WĄTPLIWOŚCI KE
Kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony
niezależności Sądu Najwyższego w Polsce. KE podjęła
decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii w odniesieniu do
ustawy przewidującej obniżenie wieku emerytalnego
sędziów SN z 70 do 65 lat.

Korpus Solidarności: konkurs na projekty
KE zaprasza do składania propozycji projektów w ramach
Europejskiego Korpusu Solidarności. Z budżetu UE
przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom
sfinansowane zostaną projekty, w których uczestniczyć
może młodzież z Europy i spoza niej. To pierwsze z serii
zaproszeń do składania wniosków, które umożliwią do
końca 2020 r. udział w akcjach Korpusu
co najmniej 100 tys. młodych ludzi.

WTO ODRZUCA SKARGĘ ROSJI
Podstawowe zasady trzeciego pakietu energetycznego
Unii Europejskiej są zgodne z prawem. W
opublikowanym orzeczeniu Światowa Organizacja
Handlu (WTO) odrzuciła większość zarzutów Rosji co do
rzekomej niezgodności środków polityki energetycznej
UE z zasadami handlu wielostronnego. Trzeci pakiet
zawiera przepisy dotyczące rozdzielenia dostaw i
wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych.

POROZUMIENIA Z IRANEM A SANKCJE
Zaczyna obowiązywać pierwsza partia amerykańskich
sankcji ponownie nałożonych na Iran. Aby złagodzić ich
wpływ na interesy unijnych przedsiębiorstw
prowadzących legalną działalność gospodarczą w Iranie,
7 sierpnia wchodzi w życie unijna aktualizacja statusu
blokującego. Umożliwia podmiotom z UE uzyskanie
odszkodowania za szkody wynikające z sankcji
eksterytorialnych USA od tych, którzy je spowodowali.

Grecja wychodzi na prostą
Grecja pomyślnie zakończyła trzyletni program pomocy
stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu
Stabilności (EMS), który zabezpiecza jej miejsce w samym
sercu strefy euro i Unii Europejskiej. Udane zakończenie
programu świadczy o wysiłkach podjętych przez greckie
społeczeństwo, zaangażowaniu kraju w reformy oraz
solidarności jej europejskich partnerów.
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