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NAJLEPSI MŁODZI TŁUMACZE
JUVENES TRANSLATORES
Laureatem polskiej edycji konkursu tłumaczeniowego KE
dla szkół średnich Juvenes Translatores został uczeń z
XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Warszawie. Temat tegorocznej
rywalizacji nastoletnich tłumaczy dotyczył tego, co
młodzi ludzie mogą zrobić, aby pomóc w kształtowaniu
przyszłości Europy.

ENERGIA Z ODPADÓW
W OLSZTYNIE I GDAŃSKU
Ponad 100 mln euro z Funduszu Spójności trafi do Gdańska i
Olsztyna, gdzie powstaną zakłady pozyskiwania energii z
odpadów. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła
finansowanie tych inwestycji, które jednocześnie wpłyną na
lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce. - Te projekty to
dobre przykłady stosowania zasady „myśl globalnie, działaj
lokalnie” – mówi komisarz Elisa Ferreira.

Europejski Zielony Ład na polskiej wsi
Europejski Zielony Ład, główny priorytet KE pod
przewodnictwem Ursuli von der Leyen, może być szansą
dla rolnictwa w całej Europie, może być szczególną
szansą dla rolnictwa w Polsce – przekonywał komisarz
Janusz Wojciechowski podczas swojego pierwszego
Dialogu Obywatelskiego, podczas Centralnych Targów
Rolniczych w Nadarzynie.

BREXIT: PARTNERSTWO ZAMIAST UNII
Po formalnym wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z
Unii Europejskiej KE przygotowuje wytyczne negocjacyjne
dotyczące przyszłego partnerstwa. Obejmowałoby ono
współpracę handlową i gospodarczą, współpracę
organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w
sprawach karnych, politykę zagraniczną, bezpieczeństwo
i obronę, udział w programach Unii oraz inne obszary
tematyczne.

AKCESJA BAŁKANÓW ZACHODNICH
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie jest
jednym z najważniejszych priorytetów – zapewnia
komisarz Olivér Várhelyi. Komisja Europejska
przedstawiła propozycje zmierzające do przyspieszenia
procesu akcesyjnego. Mają one sprawić, że będzie on
bardziej wiarygodny, dynamiczny i przewidywalny oraz
będzie w znacznym stopniu sterowany politycznie.

Cyfrowa przyszłość Europy
Pragnę, by cyfrowa Europa odzwierciedlała to, co w niej
najlepsze – otwartość, sprawiedliwość, różnorodność,
demokratyczność i pewność siebie - powiedziała
przewodnicząca KE Ursula von der Leyen prezentując
strategie dotyczące sztucznej inteligencji i
wykorzystania danych. Przewidują one m.in.
inwestycyjne wspieranie wiarygodnych technologii
służących w wielu dziedzinach życia – od
cyberbezpieczeństwa po transport i media.
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