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232 MLN EURO NA GLOBALNĄ
WALKĘ Z KORONAWIRUSEM
- Zdrowie publiczne jest naszym priorytetem –
powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen
ogłaszając pakiet pomocy o wartości 232 mln euro
przeznaczony na ogólnoświatowe zwiększanie
gotowości, zapobieganie koronawirusowi oraz
ograniczanie jego rozprzestrzeniania się.

WSPÓŁPRACA W ERZE BREXITU
Chcemy ambitnego i sprawiedliwego partnerstwa z
Wielką Brytania - napisał w mediach społecznościowych
główny negocjator UE ds. brexitu po spotkaniu z
premierem Mateuszem Morawieckim. W Warszawie
Michel Barnier spotkał się również z sejmową komisją ds.
UE, której przedstawił informacje dotyczące
prowadzonych przez niego negocjacji ws. przyszłej
umowy z Wielką Brytanią.

Wyniki I etapu Konkursu wiedzy
o prawie Unii Europejskiej
Miło nam poinformować o dostępnych na stronie Punktu
wynikach I etapu Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o
prawie Unii Europejskiej. W I etapie konkursu wzięło
udział 47 osób z 6 uczelni wyższych.
Do II etapu zakwalifikowały się 22 osoby.

KE PRÓBUJE OGRANICZYĆ WPŁYW
COVID-19 NA GOSPODARKĘ
COVID-19 to poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego.
Osoby zarażone lub chore w wyniku zakażenia
koronawirusem zdiagnozowano już we wszystkich krajach
członkowskich UE. Jest to także poważny szok gospodarczy
dla UE. W związku z tym Komisja Europejska przedstawia
skoordynowany plan załagodzenia wpływu COVID-19 na
społeczeństwa i gospodarkę.

COVID-19: KONTROLE GRANICZNE
Musimy podjąć nadzwyczajne środki w celu ochrony
zdrowia naszych obywateli. Upewnijmy się jednak, że w
dalszym ciągu odbywa się przepływ towarów i
podstawowych usług na naszym rynku wewnętrznym –
powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula
von der Leyen przedstawiając wytyczne dotyczące
środków stosowanych przy kontroli granicznej.

Repatriacja obywateli UE
Komisja Europejska koordynuje repatriację obywateli
UE w związku z kryzysem COVID-19. Europejska
Służba Działań Zewnętrznych, poprzez delegatury UE
na całym świecie, pomaga w rozwiązywaniu
problemów konsularnych wynikających z obecnej
sytuacji. W ciągu najbliższych dni powinna zakończyć
się ewakuacja Europejczyków przebywających w
Maroko.
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