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Wybory 2019: najwyższa frekwencja od 20 lat
Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego były wyjątkowe ze względu na 

wysoką frekwencję. Prawie 51 % obywateli uprawnionych do głosowania wzięło 

udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To najwyższa frekwencja od 20 

lat! W Polsce frekwencja również wzrosła – 45,68 % uprawnionych oddało swój 

głos. Po wyborach nadszedł czas na wybór grup politycznych. Kliknij w tekst, aby 

dowiedzieć się więcej.

Dzień Europy w Bydgoszczy
10 maja PIE Europe Direct – Bydgoszcz oraz z Europe Direct – Toruń zorganizowali 

wspólnie festyn z okazji obchodów Dnia Europy dla dzieci, młodzieży i seniorów. 

Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Europy było 15-lecie Polski w Unii 

Europejskiej. Uczestnicy festynu mieli okazję wziąć udział w europejskich konkur-

sach oraz zabawach w przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło również wspólnego 

grillowania oraz tanecznych warsztatów.

Od 15 maja tańsze rozmowy międzynarodowe w Europie
Połączenia telefoniczne między krajami UE nie będą kosztować więcej niż 19 

centów za minutę, podczas gdy za wiadomości tekstowe będziemy płacić maksy-

malnie 6 centów. Wprowadzone limity cenowe mają ułatwić mieszkańcom UE 

korzystanie z usług telefonicznych. Nowe ceny połączeń międzynarodowych to 

część Europejskiego Kodeksu Łączności, potwierdzonego przez Parlament Euro-

pejski 14 listopada 2018. Kliknij w tekst, aby dowiedzieć się więcej.
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The Young Citizens’ Dialogue
8 maja odbył się Młodzieżowy Dialog Obywatelski (The Young Citizens’ Dialo-

gue) w Sibiu w Rumunii. W dialogu uczestniczyło ok. 300 młodych osób w wieku 

18-25 lat reprezentujących wszystkie kraje Unii Europejskiej. Młodzi Europej-

czycy spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o przyszłości Europy. Uczestnicy 

dyskutowali o kwestiach bardzo dla nich istotnych. Młodzież miała również 

okazję spotkać się oraz porozmawiać z Przewodniczącym Komisji Europejskiej – 

Jean-Claude Juncker. Kliknij w tekst, aby zobaczyć krótką relację ze spotkania.

Discover EU: Bezpłatne bilety kolejowe dla 18-latków
Na początku maja Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu Discove-

rEU. Tysiące 18-latków wygra darmowe bilety kolejowe i otrzyma możliwość 

zwiedzania Europy. Kandydaci, którzy zostali wybrani, mogą podróżować przez 

co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1.08.2019 r. do 31.01.2020 r. 

W 2018 r. bilety otrzymało aż 30 tys. 18-latków! Kliknij w tekst i dowiedz się 

więcej o tej inicjatywie.

Pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury
10 kwietnia Komisja Europejska opublikowała pierwsze zdjęcie czarnej dziury 

wykonane przez "Event Horizon Telescope", czyli międzynarodowy projekt 

współpracy naukowej skupiający naukowców finansowanych przez UE. Dzięki 

temu odkryciu uzyskano wizualne dowody na istnienie czarnych dziur i przesu-

nięto granice współczesnej wiedzy naukowej. Kliknij w tekst i zobacz pierwsze 

zdjęcie czarnej dziury!

Komisja Europejska wszczęła postępowanie
Na początku kwietnia Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wystosowując do Polski 

wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowego systemu środków dyscy-

plinarnych wobec sędziów. Rząd polski otrzymał 2 miesiące na udzielenie 

odpowiedzi.

Inwestycje UE
Wysokość funduszy UE inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki 

spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infra-

strukturalnych w 10 państwach członkowskich. Pakiet inwestycyjny dotyczy 

projektów w Bułgarii, Czechach, Grecji, na Malcie, w Niemczech, w Polsce, 

Portugalii, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. Projekty te obejmują szeroki 

zakres dziedzin: zdrowie, transport, badania naukowe, środowisko i energię. 

Razem ze współfinansowaniem krajowym łączna wysokość inwestycji w te 

projekty wynosi 8 mld euro.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/elections-2019-highest-turnout-in-20-years
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20190508STO45143/europeans-benefit-from-cheaper-international-phone-calls
http://www.radiopik.pl/2,78005,wiadomosci-lokalne&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=4
https://www.youtube.com/watch?v=iEitEZhVHjo&feature=youtu.be
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://blackholecam.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_pl.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/major-projects/

