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PRZYGOTOWANIA DO BREXITU
BEZ POROZUMIENIA

Niespełna miesiąc przed terminem wystąpienia Wielkiej
Brytanii z UE wspólnota dopracowuje scenariusze
przewidujące brexit bez porozumienia. Chodzi m.in. o
przygotowanie europejskich firm do zminimalizowania
zakłóceń w łańcuchach dostaw. W ramach pomocy
udostępnione mają zostać środki Europejskiego Funduszu
Solidarności i Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji.

NOWE INICJATYWY OBYWATELI
Walka z korupcją, ochrona klimatu oraz rolnictwo
przyjazne pszczołom – to problemy, jakimi zajmują się
trzy nowo zarejestrowane europejskie inicjatywy
obywatelskie (EIO). Jest to pierwszy etap procedury,
która - dzięki zaangażowaniu mieszkańców wspólnoty
- może doprowadzić do ustanowienia nowych,
ogólnoeuropejskich regulacji. EIO funkcjonuje w UE od
kwietnia 2012 roku.

Komisja Ursuli von der Leyen:
Unia, która mierzy wyżej
Polski prawnik i wieloletni europoseł Janusz Wojciechowski
ma w nowej Komisji Europejskiej odpowiadać za rolnictwo.
Nowo wybrana przewodnicząca Ursula von der Leyen
przedstawiła swój zespół i nową strukturę KE w kolejnej
kadencji. - Komisja pod moim przewodnictwem będzie
działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić
zrównoważoną politykę – powiedziała von der Leyen.

TRZY LATA KORPUSU SOLIDARNOŚCI
- W rekordowym czasie wdrożyliśmy nowy program
umożliwiający młodym ludziom i organizacjom wspieranie
innych, co z kolei pomaga nam budować bardziej spójne i
opiekuńcze społeczeństwo – powiedział komisarz Tibor
Navracsics z okazji trzecich urodzin Europejskiego Korpusu
Solidarności. To projekt, który pozwala młodym ludziom
pomagać potrzebującym, a przy okazji zdobywać
doświadczenie i umiejętności zawodowe.

RUMUNKA NA CZELE
PROKURATURY EUROPEJSKIEJ
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły,
że stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego
po raz pierwszy obejmie Laura Codruta Kövesi.
"Jestem przekonana, że będzie ona znakomicie
wypełniać obowiązki szefowej Prokuratury Europejskiej"
- skomentowała wybór nowej Prokurator Generalnej
komisarz Věra Jourová.

EU@UNGA 74
W drugiej połowie września wysoka rangą delegacja Unii
Europejskiej uczestniczyła w 74. Zgromadzeniu Ogólnym
ONZ w Nowym Jorku. Komisję Europejską reprezentowali
m.in. Frans Timmermans i Federica Mogherini, zaś Radę
Europejską jej przewodniczący Donald Tusk. Sesja
skupiała się na tematyce zapobiegania konfliktom,
zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa oraz ochronie praw
człowieka.
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