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Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Konkurs prac licencjackich i magisterskich o UE
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta
Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki jak co roku ogłaszają ogólnopolski konkurs
na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków
międzynarodowych Unii Europejskiej (VIII edycja - 2016).

 Aktualne informacje
o bieżącej
działalności Punktu
Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Najświeższe
informacje
dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych, zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych z całej
Polski. Zgłaszane do konkursu prace powinny w całości lub w części dotyczyć wymiaru
prawnego, politycznego, ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych
UE bądź kwestii członkostwa Polski w strukturach UE.
Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2016 r.
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody ufundowane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego - Janusza Zemke, Tadeusza Zwiefkę i Kosmę Złotowskiego oraz PIE
Europe Direct - Bydgoszcz:
 atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci gadżetów elektronicznych;
 publikacja fragmentów najlepszych prac w recenzowanych czasopismach naukowych
„Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społecznoekonomiczne”, punktowanych przez MNiSW;
 publikacja fragmentów najlepszych
prac na Portalu Spraw Zagranicznych oraz
wortalu e-debiuty Wyższej Szkoły Gospodarki;
 nagroda specjalna dla autora najlepszej pracy z województwa kujawskopomorskiego – wyjazd do Brukseli.
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WIADOMOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Cele i priorytety Unii Europejskiej w 2017 roku
Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Martin Schulz,
premier Słowacji, sprawującej
obecnie prezydencję Rady,
Robert Fico, oraz przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker 13 grudnia podpisali pierwszą wspólną
deklarację określającą cele i
priorytety UE w procesie
legislacyjnym w 2017 r.
Określono w niej sześć najważniejszych obszarów, odnośnie których prowadzone będą
procesy legislacyjne. Mają się
one zakończyć w nadchodzącym roku.

gentne granice i europejski
system informacji o podróży
oraz zezwoleniach na podróż
(ETIAS), kontrolę nabywania i
posiadania broni palnej, instrumenty służące penalizacji aktów terrorystycznych, prania
brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz europejski system przekazywania
informacji z rejestrów karnych
(ECRIS).

jego wprowadzenia nastąpi
worządności i praw podstapoprzez reformę unijnego rynwowych;
ku telekomunikacyjnego i pra- II. zwalczanie oszustw podatwa autorskiego, a także planokowych, uchylania się od
wane wykorzystywanie w Unii
opodatkowania i unikania
pasma 700 MHz. Dodatkowym
opodatkowania;
zagadnieniem jest ciągłe zapo- III. zachowanie zasady swobieganie nieuzasadnionemu
bodnego przepływu prablokowaniu geograficznemu.
cowników;
Kolejnym punktem tego pro- IV. przyczynianie się do stabilgramu jest dyrektywa o audioności, bezpieczeństwa i
wizualnych usługach medialpokoju.

 Pobudzenie zatrudnienia,

wzrostu gospodarczego i
inwestycji
Będzie dokonane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS 2.0), zmienionych instrumentów ochrony
 Reforma i rozwój polityki
handlu, unii bankowej, unii
migracyjnej w duchu odrynków kapitałowych i dzięki
powiedzialności i solidarpoprawie gospodarowania
ności
odpadami w gospodarce o
obiegu zamkniętym.
Praca w tym kierunku stała się
możliwa dzięki kilku krokom.
 Społeczny wymiar Unii
Po pierwsze, dzięki reformie
Europejskiej
wspólnego europejskiego sysDziałania w tej sferze będą temu azylowego (w tym meopracowane przy wsparciu chanizmu dublińskiego). Po
inicjatywy na rzecz zatrudnie- drugie, wprowadzono pakiet
nia ludzi młodych, lepszej ko- dotyczący legalnej migracji
ordynacji zabezpieczenia spo- oraz Plan inwestycji zewnętrzłecznego, europejskiego aktu nych. Te działania pomogą
w sprawie dostępności i Euro- zaradzić podstawowym przypejskiego Korpusu Solidarno- czynom migracji poprzez
zwiększenie inwestycji i twości.
rzenie miejsc pracy w krajach
 Lepsza ochrona bezpiepartnerskich.
czeństwa obywateli UE
 Jednolity rynek cyfrowy
Będzie wprowadzona poprzez
system wjazdu/wyjazdu, inteli- Wypełnienie zobowiązania do

nych oraz wspólne zasady
ochrony danych.
 Unia energetyczna i przy-

szłościowa polityka przeciwdziałania zmianie klimatu
Realizacja tego celu już jest
możliwa dzięki ramom polityki
klimatyczno-energetycznej do
roku 2030. Ważnym elementem były porozumienia klimatyczne z Paryża oraz pakiet
Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
powiedział: Dzisiejsza wspólna
deklaracja jest kolejnym kamieniem milowym na drodze,
dzięki której UE może lepiej i
szybciej reagować na wyzwania. Po raz pierwszy w historii
UE trzy Instytucje europejskie
uzgodniły pewną liczbę inicjatyw o dużym znaczeniu politycznym, których realizacja
powinna zostać przyspieszona
w procesie legislacyjnym. Mamy co prawda trzy różne Instytucje, ale istnieje tylko jeden
projekt europejski, dla którego
pracujemy, reprezentując interesy wszystkich obywateli UE.
To, w jaki sposób zorganizowana została Europejska Straż
Graniczna i Przybrzeżna, powinno stać się nowym standardem wspólnego znajdowania
szybkich i konstruktywnych
rozwiązań. Przy dobrej woli
możemy wypracować rozwiązania dla Europy.

Podkreślono również cztery Więcej informacji:
fundamentalne kwestie, które
wymagają szczególnej uwagi i https://ec.europa.eu/priorities/
dalszych postępów w 2017 r.: publications/joint-declarationeus -legislative-pri ori ti es I. zobowiązanie do przestrze- 2017_en
gania wspólnych europejskich wartości, zasad pra-
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Nowy poziom bezpieczeństwa dokumentów podróży
8 grudnia Komisja Europejska
przyjęła plan działań o udoskonaleniu dokumentów podróży i
zwiększeniu efektywności służb
celnych. Głównymi celami projektu jest zapobieganie fałszowaniu
dokumentów podróży i wypracowanie bardziej skutecznych technik kontroli za granicami i nad
zjawiskiem migracji. To z kolei w
znacznym stopniu zmniejszy ryzyko wyniknięcia różnego rodzaju

aktów terrorystycznych i obniży  Wydawanie dokumentów:
poziom zorganizowanej przestępciągła wymiana informacji
między państwami członkowczości.
skimi dotycząca procedur
Według tego planu, nowy poziom
rejestracji danych biometryczbezpieczeństwa na terenie całej
nych i wydawania dokumenUnii będzie osiągnięty dzięki ścitów. Komisja z kolei będzie
słej współpracy między pańułatwiać wymianę najlepszych
stwami członkowskimi i wsparpraktyk na warsztatach zaplaciu organów UE oraz Interpolu.
nowanych na 2017 r.
Zasadnicza zmiana polega na
 Wyrabiane dokumentów:
tym, że standardy bezpieczeńujednolicenie formatu wiz i
stwa dotycząca dokumentów
dokumentów pobytowych dla
podróży wydawanych przez pańobywateli państw trzecich za
stwa członkowskie i wymogi w
dla uniknięcia dalszych fałzakresie kontroli granicznych
szerstw. Komisja przedstawi
będą określane na poziomie
na ten temat analizę przed
Unijnym.
upływem 2017 r.
Plan obejmuje cztery kluczowe
 Kontrola dokumentów: syszagadnienia:
tematyczna rejestracja przez
państwa członkowskie
 Rejestracja tożsamości:
wszystkich skradzionych,
poszukiwanie i wypracowanie
zagubionych, przywłaszczobardziej skutecznych technik
nych lub unieważnionych
umożliwiających ustalenie
dokumentów w Systemie
tożsamości przed fałszowaInformacyjnym Schengen
niem.

(SIS) oraz w bazie Interpolu,
zabezpieczenie straży granicznej dostępu do odpowiednich systemów i przyspieszenie wdrażania funkcji wyszukiwania odcisków palców w
SIS. Nad tym już pracuje
grupa ekspertów wysokiego
szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności.
Wszystkie te działania muszą
doprowadzić do wystandaryzowania formatu dokumentów
podróży, systemów ich sprawdzenia i skuteczniejszego monitorowania procesów migracyjnych.
W wyniku tych działań powstanie
fundament dla jednolitej unii bezpieczeństwa.
Sprawozdanie z postępów będzie
przedstawione przez Komisję
Europejską przed upływem 1
kwietnia 2018 r.

System Galileo ożył!
Od 15 grudnia zaczął działać je użytkownikom cały szereg darunijny globalny system nawigacji mowych usług.
satelitarnej Galileo. System już
liczy 18 satelitów krążących na  Wspieranie operacji ratunkoorbicie, lecz planowana ilość do wych: wykrycie źródła sygnału
z włączonego nadajnika ratun2020 r. składa 30 satelitów.
kowego systemu Galileo będzie
Wiceprzewodniczący Komisji trwało zaledwie 10 minut. W
Maroš Šefčovič, odpowiedzialny przyszłości usługa będzie udoza sprawy unii energetycznej, skonalona przez informację
stwierdził: Geolokalizacja jest zwrotną od nadawcy, co jeszcentralnym elementem dokonują- cze bardziej ułatwię pracę racej się rewolucji cyfrowej, obejmu- townikom.
jącej nowe usługi, które przekształcają nasze codzienne życie.  Zapewnienia obywatelom
Dzięki Galileo dokładność geolo- możliwości dokładniejszej
kalizacji zwiększy się dziesięcio- nawigacji: bezpłatna usługa
krotnie, co umożliwi rozwój nowej służąca do ustalania pozycji,
generacji technologii opartych na nawigacji i pomiaru czasu.
pozycjonowaniu, takich jak samo- Funkcja będzie dostępna w
chody bez kierowcy, urządzenia nowoczesnych i nawigacjach
połączone bądź inteligentne usłu- samochodowych, wyposażogi miejskie. Do wszystkich euro- nych w chipsety dostosowane
pejskich przedsiębiorców kieruję do systemu Galileo. Doprowawięc dzisiaj wezwanie: uruchom- dzi to do udoskonalenia logistycie wyobraźnię, zobaczcie, co ki i transportu. Do 2018 r. Galimoże wam dać Galileo – nie zwle- leo będzie obecne we wszystkich nowych modelach pojazkajcie, twórzcie innowacje!
dów sprzedawanych w Europie.
System Galileo od samego po- To zapewni udoskonalone usłuczątku swojego działania zaoferu- gi nawigacyjne za pomocą wielu
urządzeń oraz działanie paneu-

ropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”.
 Synchronizacja struktury
krytycznej: zwiększenie funkcjonalności systemów bankowych i finansowych oraz zwiększenie wydajności sieci telekomunikacyjnych i sieci dystrybucji energii.
 Bezpieczne usługi na rzecz
organów sektora publicznego: usługi w zakresie ochrony
ludności, pomocy humanitarnej
oraz działalności służb celnych i
policji, a także zabezpieczenie
odporności w tym sektorze w
sytuacjach nadzwyczajnych
bądź krytycznych, takich jak
trzęsienie ziemi oraz ataki terrorystyczne.

Podmiotem ostatecznie zarządzającym programem Galileo jest
Komisja Europejska, która przekazała Europejskiej Agencja
Kosmicznej odpowiedzialność za
rozmieszczenie systemu i zapewnianie wsparcia technicznego dla
Na rynku jest już obecny pierwszy zadań operacyjnych.
smartfon hiszpańskiej formy BQ
dostosowany do współpracy z Więcej informacji (dostępne w j.
systemem Galileo. Oczekuje się, angielskim):
że kolejni producenci wkrótce  http://www.usegalileo.eu/EN/
zaproponują ich więcej. Umożliwi
to projektantom aplikacji spraw-  http://europa.eu/rapid/pressdzenie pomysłów w oparciu o r e l e a s e _ M E M O - 1 6 faktyczny sygnał satelitarny.
4382_en.htm

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres
2005-2008.
W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował
swoją działalność europejską. W trzecim (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz.
Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.
Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb
społecznych.
Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.
W szczególności do współpracy zapraszamy:
 przedstawicieli samorządu terytorialnego
 małych i średnich przedsiębiorców
 nauczycieli i instytucje oświatowe
 organizacje pozarządowe
 młodzież

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
przy Wyższej Szkole Gospodarki
ul. Garbary 3 (parter – budynek J)
85-229 Bydgoszcz
tel.: 52 567 00 18
tel/fax: 52 567 00 69
e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00
dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG
e-mail: k.marchlewska@byd.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG
e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl
KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Joanna Wójtowicz
Valentyn Honcharenko

