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1. PONADNARODOWY DIALOG OBYWATELSKI
POMIĘDZY POLSKĄ I SZWECJĄ
28 lutego 2019 roku odbył się 1. Ponadnarodowy Dialog
Obywatelski pomiędzy Polską i Szwecją zorganizowany
przez PIEED – Gdańsk, PIEED – Karlskrona oraz Komisję
Europejską. Gospodarzem miejsca wydarzenia była
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni. W spotkaniu wzięło udział 139
uczestników – 50 ze Szwecji oraz 89 z Polski.

EUROBAROMETR 90: CO POLACY
MYŚLĄ O UNII?

Polacy pozytywnie postrzegają UE, ufają Parlamentowi
Europejskiemu i wiedzą na jakich zasadach wybierani są
posłowie. Rośnie zadowolenie z funkcjonowania
demokracji i biegu spraw w Polsce. Jednocześnie ponad
połowa ankietowanych sądzi, że polskie media publiczne
nie są wolne od politycznych nacisków. Komisja
Europejska publikuje najnowszy raport Eurobarometr 90 na
temat opinii publicznej w krajach UE.

Polityka migracyjna: efekty i wyzwania
Przed zbliżającym się marcowym szczytem Rady
Europejskiej Komisja podsumowała postępy poczynione w
ciągu ostatnich czterech lat w zakresie wdrażania
Europejskiego programu w zakresie migracji oraz
wyznaczyła działania konieczne, by sprostać obecnym i
przyszłym wyzwaniom.

LIFE Z PERSPEKTYWĄ NA KLIMAT
Parlament i Rada UE zawarły wstępne porozumienie w
sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu
LIFE w latach 2021–2027. W nowej perspektywie
finansowej LIFE ma być programem, który otrzyma
proporcjonalnie najwyższy budżet. KE proponuje również,
aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich
programach przyczyniało się do realizacji celów
klimatycznych.

EUROPA INWESTUJE W OBRONNOŚĆ
Ponad pół miliarda euro z Europejskiego Funduszu
Obronnego sfinansuje w latach 2019–2020 projekty
przemysłowe i badawcze w dziedzinie obronności.
Dzisiaj ogłoszono zaproszenia do składania wniosków w
tej dziedzinie. – Aby Europa mogła chronić, potrzebujemy
najnowocześniejszych technologii i sprzętu obronnego –
powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

KARA DLA GOOGLE'a
Prawie półtora miliarda euro wyniesie grzywna, jaką
zapłacić ma firma Google za złamanie przepisów
antymonopolowych. Komisja Europejska uznała, że
nadużywa ona swojej dominującej pozycji na rynku, bo w
umowach ze stronami internetowymi osób trzecich stosuje
wiele klauzul ograniczających. Uniemożliwiają one
konkurentom zamieszczanie reklam w wynikach
wyszukiwania na tych stronach.
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