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HANDEL POD OCHRONĄ
Komisja Europejska przedstawiła wniosek, który
umożliwi Unii Europejskiej ochronę interesów
handlowych pomimo paraliżu wielostronnego systemu
rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji
Handlu (WTO). Aby skoncentrować się na przestrzeganiu
i egzekwowaniu umów handlowych, KE stworzyła
stanowisko głównego urzędnika ds. egzekwowania
przepisów handlowych.

CHORWACKA PREZYDENCJA
W RADZIE UE
Pierwsza od przystąpienia do Unii Europejskiej prezydencja
Chorwacji w Radzie UE trwać będzie od 1 stycznia do 30
czerwca 2020 i odbywa się pod hasłem „Silna Europa w
świecie wyzwań”. Prezydencja ta przypada na ciekawy
moment funkcjonowania UE. Kluczowe jest kontynuowanie
kwestii Brexitu oraz negocjacje dot. Wieloletnich Ram
Finansowania UE (MFF).

Pasażerowie z prawami
Europejscy podróżni są coraz bardziej świadomi o
istnieniu praw pasażerów przysługujących im na ternie
wspólnoty – wynika z najnowszego badania
Eurobarometru. - Unia Europejska to jedyny obszar na
świecie, gdzie obywatele cieszą się ochroną
w postaci pełnego zestawu praw pasażerów
– powiedziała Adina Vălean.

ZOSTAŃ AMBASADOREM KARIERY
Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni
promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział
w programie dla studentów-ambasadorów kariery „EU
Careers”. Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród
najlepszych europejskich absolwentów Komisja
Europejska poszukuje osób, które będą promować
„markę” instytucji UE na najlepszych uniwersytetach w
Europie.

„CZEŚĆ, EUROPO!”
Jesteś uczniem klasy 6,7 albo 8 szkoły podstawowej?
Chcesz dowiedzieć się czegoś o Europie i Unii
Europejskiej? Wolisz działać w grupie bardziej od
siedzenia nad podręcznikami? Chcesz wyjechać z
przyjaciółmi do Brukseli? Jeżeli tak, koniecznie zgłoś się
do II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!”
organizowanego przez Stowarzyszenia „Młodzi dla
Europy” i „Yes Youth Can”!

Věra Jourová w Warszawie
Podczas pobytu w Warszawie Věra Jourová
rozmawiała o kwestiach praworządności
m.in. z marszałkami Sejmu i Senatu, ministrem
sprawiedliwości oraz prezesami Trybunału
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wcześniej
podczas pobytu w Polsce komisarz uczestniczyła w
obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau.
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