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rescEU niesie pomoc

Samoloty gaśnicze, pompy wodne, miejskie zespoły 
poszukiwawczo-ratownicze, szpitale polowe oraz zespoły 

ratownictwa medycznego – to zasoby, które mają wejść 
do rezerwy „rescEU”, systemu uzupełniającego Unijny 
Mechanizm Ochrony Ludności. Parlament Europejski i 

Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie usprawnienia 
reagowania na klęski żywiołowe w Europie.

Półtora roku po zniesieniu opłat roamingowych 
Europejczycy coraz swobodniej korzystają z usług 

łączności mobilnej za granicą. Z przygotowanego przez KE 
sprawozdania wynika, że odnotowano natychmiastowy i 

znaczący wzrost liczby usług połączeń z telefonów 
komórkowych i transmisji danych, z których korzystają 

obywatele UE podróżując do innych krajów Unii.

Bez roamingu,  bez ograniczeń

http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/9574-2/
http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/
http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/bez-roamingu-bez-ograniczen/
http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/unia-proponuje-reforme-wto/


ACCESS CITY 2019

U M O W A  Z  J A P O N I Ą  O D  L U T E G O

Parlament Europejski zatwierdził umowy o partnerstwie 
gospodarczym i strategicznym UE-Japonia. 

Wynegocjowana przez KE umowa handlowa jako 
pierwsza w historii zawiera jasne odniesienie do paktu 

klimatycznego z Paryża. Dzięki porozumieniu 
handlowemu powstanie strefa wolnego handlu 

obejmująca 635 mln osób i jedną trzecią światowego 
PKB.

Prestiżowa nagroda w tym roku przypadła 
holenderskiej Bredzie, za konsekwentne wprowadzanie 

ułatwień dla osób niepełnosprawnych. - W Bredzie 
miejsca publiczne, takie jak parki i sklepy, są dostępne 
dla wszystkich – mówiła komisarz Marianne Thyssen. 
Drugie i trzecie miejsce zajęły Évreux we Francji oraz 

Gdynia. Polskie miasto doceniono za inicjatywy na 
rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.

500 mln euro dla Ukrainy
KE zatwierdziła wypłatę pierwszych 500 mln euro w 

ramach pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Oznacza 
to, że łączna kwota pomocy przyznanej Ukrainie przez UE 
od 2014 r. osiągnie 3,3 mld euro. Żaden inny kraj spoza UE 
nie otrzymał jeszcze tak dużego wsparcia. - Ukraina stoi 

w obliczu nowej agresji ze strony Rosji i potrzebują 
solidarności ze strony partnerów międzynarodowych – 

powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.
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