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Podczas pierwszej sesji plenarnej w tym roku, posłowie wezwali do 
podniesienia poprzeczki w sprawie walki ze zmianą klimatu i do 
tego, by to obywatele nadali ton debacie o reformie UE. Parlament 
poparł plan UE, by do 2050 r. jej gospodarka stała się neutralna dla 
klimatu, i wezwał do podniesienia celu redukcji emisji do 2030 r. do 
55%. Poprzedniego dnia posłowie omówili propozycję planu finan-
sowania tej zielonej transformacji oraz wsparcia dla regionów, dla 
których ta zmiana będzie najtrudniejsza. 
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Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Podsumowanie sesji plenarnej

Liliana Segre, ocalała z Auschwitz dożywotnia członkini włoskiego 
Senatu, podkreśliła zło tam wyrządzone i obowiązek bycia 
świadkiem, podczas ceremonii Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Po przemówieniach Przewodniczącego PE Davida Sassolego oraz 
Przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, w których 
wspomnieli oni o nienaruszalnej godności osoby ludzkiej oraz
o obowiązku walki z antysemityzmem, który spoczywa na 
Europejczykach, posłowie uczcili minutą ciszy Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Parlament upamiętnia 75 rocznicę
wyzwolenia Auschwitz

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w programie Erasmus wzięło 
udział ponad 10 mln osób. Dla wielu z nich okazało się to 
doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na ich dalsze życie. 
Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu 
życia, Margaritis Schinas, powiedział: Uczestnictwo w działaniach 
edukacyjnych, młodzieżowych i sportowych ponad granicami 
oznacza dla mieszkańców całej Europy zaangażowanie, wymianę 
doświadczeń i naukę.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Ponad 10 mln osób skorzystało z programu Erasmus+

Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują 
choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, 
takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS-CoV)
i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV). 
Komisja Europejska przyspiesza pilnie potrzebne badania nad 
koronawirusem za pomocą 10 milionów euro z programu badań
i innowacji „Horyzont 2020”. Uruchomiła pilne żądanie wyrażenia 
zainteresowania projektami badawczymi, które pozwolą nam lepiej 
zrozumieć epidemię nowego koronawirusa, przyczyniając się do 
bardziej wydajne zarządzanie kliniczne pacjentów zakażonych 
wirusem, a także gotowość i reakcja zdrowia publicznego.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Koronawirus: UE mobilizuje 10 mln EUR na badania

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to nie koniec wzajemnych relacji. 
Wkrótce rozpoczną się rozmowy o przyszłej współpracy w wielu 
obszarach - od handlu po walkę z terroryzmem. Przyszłe stosunki 
są tematem oddzielnej umowy, negocjowanie której mogło 
rozpocząć się dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Jednym
z najważniejszych obszarów negocjacji będą przyszłe stosunki 
handlowe, w tym możliwe cła, normy dotyczące produktów, 
sprawiedliwe warunki konkurencji i zasady rozwiązywania sporów.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Brexit i co dalej?

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dwie inwestycje
z Funduszu Spójności, które umożliwią pozyskiwanie energii
z odpadów, co wpłynie na lepsze gospodarowanie odpadami
w Polsce. Niemal 63 mln euro zostanie przeznaczone na budowę 
zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. 
Komisja zatwierdziła dzisiaj także wartą blisko 40 milionów euro 
inwestycję, która będzie polegała na budowie podobnego 
zakładu odzysku energii w Olsztynie. W ten sposób zapewni 
zarówno efektywne gospodarowanie odpadami, jak i zaspokoi 
zapotrzebowanie mieszkańców na energię. Komisarz ds. 
spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Te projekty to 
dobre przykłady stosowania zasady, którą kierujemy się
w polityce spójności UE: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Polityka spójności: Komisja Europejska pomaga
Polsce pozyskiwać energię z odpadów

Polski zespół Team Europe sformułował spis rekomendacji dla 
nowej Komisji Europejskiej w stosunku do Polski. Ursula von der 
Leyen, desygnowana na przewodniczącą Komisji, w swoim 
„Programie dla Europy” przedstawiła zestawienie najważniejszych 
wytycznych na nadchodzącą kadencję 2019–2024. Wytyczne
i zadania przed, którymi stoi Komisja zawarte w nowej publikacji. 
Serdecznie zachęcamy do lektury.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Priorytety nowej Komisji Europejskiej
a interesy Polski – nowa publikacja

Świętujemy wspólny numer alarmowy UE. Co roku 11 lutego UE 
zwraca uwagę na numer alarmowy „112”. Dzięki prawodawstwu 
UE przyjętemu w 1991 r. osoby, które znalazły się
w niebezpieczeństwie mogą dzwonić pod numer alarmowy 112 
z dowolnego miejsca w UE i to bezpłatnie. Liczba połączeń „112” 
w UE osiągnęła w zeszłym roku 140 mln. To prawie połowa 
wszystkich połączeń alarmowych.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Aby uczcić tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet przypadający 
8 marca, Parlament Europejski przypomina o 25. rocznicy 
Deklaracji Pekińskiej o równości płci. W 1995 r., na Czwartej 
Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet przyjęto rezolucję
o wzmocnieniu pozycji i awansu kobiet na całym świecie. 
Rezolucja, nazywana Deklaracją Pekińską ponieważ konferencja 
odbyła się w Pekinie, wyznaczyła strategiczne cele dla osiągnięcia 
równości płci w 12 obszarach, takich jak gospodarka, przemoc 
wobec kobiet, kobiety u władzy oraz kobiety i środowisko.

Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Międzynarodowy Dzień Kobiet coraz bliżej

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200109STO69930/podsumowanie-sesji-plenarnej-europejski-zielony-lad-przyszlosc-europy-brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200128IPR71206/parlament-upamietnienia-75-rocznice-wyzwolenia-obozu-koncentracyjnego-auschwitz
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_115
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_pl
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/brexit-what-next_N01-PUB-20200203-FAQ_ev?fbclid=IwAR1pjVG5xgy5GhpuEDcT88PqZFHyNrx5fTrvowhWAyO3pgIDodbzQ_1A_3s
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ursula-von-der-leyen-a-jej-plany-wobec-polski/xcg45f8
http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/europejski-dzien-numeru-alarmowego
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200213STO72577/miedzynarodowy-dzien-kobiet-2020-25-rocznica-deklaracji-pekinskiej

