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Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych

Autor : Arno Pons

Właśnie wszedł w życie plan działania Droga ku cyfrowej dekadzie do
2030 roku, czyli mechanizm monitorowania i współpracy
ustanowiony, by osiągnąć wspólne cele w zakresie transformacji
cyfrowej Europy do 2030 roku. Nie jest jeszcze za późno, aby
Europejczycy stworzyli zaufaną infrastrukturę cyfrową, będącą
podstawą wspólnego rynku danych, żeby zachowali swoją cyfrową

suwerenność po tym, jak pozwolili amerykańskim gigantom narzucić ich reguły gry.
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Na pierwszej stronie! :
Druga szansa Unii Europejskiej

Unia Europejska znajduje się w nowej fazie, która wymaga skoku, to
znaczy odwagi. Aby wykorzystać tę drugą szansę na utrzymanie się w
geopolitycznym, technologicznym, gospodarczym i społecznym wyścigu,
Europa musi się zgodzić na dostosowanie swoich polityk, które były

skuteczne w przeszłości, ale które w obecnej sytuacji nie są w stanie odpowiedzieć na
to, co się dzieje - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

 
Wybory :

Petr Pavel i Andrej Babisz wchodzą do II tury czeskich wyborów prezydenckich
Były generał Petr Pavel oraz były premier i biznesmen Andrej Babisz
wygrali I turę wyborów prezydenckich w Czechach, która odbyła się 13 i
14 stycznia. Uzyskali odpowiednio 35,40% i 34,99% głosów. Zmierzą
się ze sobą w II turze 27 i 28 stycznia... Więcej

 
Fundacja :

Systemy emerytalne w Unii Europejskiej
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Ze względu na ich wpływ na budżety i ewolucję demograficzną Europy
systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach
członkowskich oraz dyskusji na szczeblu europejskim. Chociaż każdy
kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje tabelę porównawczą,

abyście mogli Państwo lepiej zrozumieć sytuację w każdym państwie i związane z nią
wyzwania... Więcej

 
Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

Państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania w reakcji na
rosnące ceny energii. 9 stycznia belgijski rząd federalny osiągnął
porozumienie z firmą ENGIE w sprawie przedłużenia eksploatacji dwóch
reaktorów jądrowych o 10 lat, licząc od listopada 2026 roku. 12

stycznia rząd Słowenii podjął decyzję o wypłacie rekompensat dla producentów gazu i
energii elektrycznej w związku z limitami cen energii. Szacuje się, że środek ten będzie
kosztował około 350 mln euro rocznie. Fundacja udostępnia Państwu regularnie
aktualizowaną mapę wprowadzonych instrumentów... Więcej

 
Ukraina/Rosja :

Wizyty europejskich przywódców politycznych w Ukrainie
9 stycznia wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans
Timmermans udał się do Kijowa, aby omówić odporność energetyczną
Ukrainy. 10 stycznia niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena
Baerbock odwiedziła Charków, potwierdziła wsparcie Niemiec dla

Ukrainy i zaoferowała 20 mln euro na finansowanie Starlink. 11 stycznia włodarze
stolic państw Grupy Wyszehradzkiej - Warszawy, Pragi, Budapesztu i Bratysławy - udali
się do Kijowa na spotkanie z jego merem Witalijem Kliczką. I wreszcie 12 stycznia
włoska delegacja kierowana przez włoskiego ministra ds. przedsiębiorczości i produkcji
Adolfo Urso przypomniała o poparciu Włoch dla Ukrainy... Więcej

Więcej | Więcej | Więcej

Posiedzenie Trójkąta Lubelskiego
11 stycznia prezydenci Ukrainy, Polski i Litwy Wołodymyr Zełenski,
Andrzej Duda i Gitanas Nausieda spotkali się we Lwowie na drugim
szczycie Trójkąta Lubelskiego, w skład którego wchodzą te trzy
państwa. Podpisali wspólną deklarację o udzieleniu Ukrainie wsparcia

wojskowego, gospodarczego i humanitarnego w walce z rosyjską agresją, o pomocy
Ukraińcom w wygrywaniu bitew oraz pomocy w odbudowie niezbędnej infrastruktury
energetycznej... Więcej

Więcej

Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego
12 stycznia ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z
przewodniczącym łotewskiego Sejmu (przebywającym z wizytą w Kijowie)
na temat obronności oraz europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy,
którą Łotwa zobowiązała się wspierać. 13 stycznia prezydent wygłosił
przemówienie na uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu z okazji Dnia
Obrońców Wolności i uroczystości wręczenia Nagrody Wolności Republiki

Litewskiej. Powiedział, że inspiruje go walka Litwinów o wolność przeciwko Związkowi
Radzieckiemu i przypomniał, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie będzie kluczowe dla
bezpieczeństwa całej Europy... Więcej

Więcej | Więcej

Dyplomacja :
Wejście w życie rozporządzenia w sprawie zagranicznych subsydiów

12 stycznia weszły w życie nowe przepisy dające Komisji uprawnienia
do badania zagranicznych wkładów finansowych na rzecz
przedsiębiorstw mających siedzibę w UE i do usuwania wynikających z
nich zakłóceń. Od 12 lipca 2023 roku firmy będą musiały zgłaszać

Komisji niektóre fuzje i przejęcia. Komisja będzie mogła również badać wszystkie inne
sytuacje na rynku, w których subsydia zewnętrzne wydają się mieć zakłócający
wpływ... Więcej

 
Raport MICA Center na temat piractwa w 2022 roku

9 stycznia francuski ośrodek ekspercki poświęcony bezpieczeństwu
morskiemu Maritime Information Cooperation & Awareness Center
ogłosił, że akty piractwa "na świecie spadły w 2022 roku do najniższego
poziomu". W ubiegłym roku miało miejsce 300 aktów piractwa. Są to
najniższe wartości od 2008. W zeszłym roku tylko trzy statki
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doświadczyły aktu piractwa w Zatoce Gwinejskiej (w porównaniu do 26 w 2019), a
tylko 2 osoby zostały porwane (w porównaniu do 146 w 2019)... Więcej

 
Przedłużenie misji cywilnej Unii w Mali

10 stycznia Rada podjęła decyzję o przedłużeniu mandatu cywilnej misji
Unii w zakresie budowania zdolności w Mali (EUCAP Sahel Mali) do 31
stycznia 2025 roku, na co przeznaczonych zostanie ponad 73 mln euro.
Celem misji jest zapewnienie pomocy i doradztwa malijskim siłom
bezpieczeństwa, by wdrożyć reformę bezpieczeństwa. Nowy mandat
pozwoli na rozmieszczenie sił bezpieczeństwa wewnętrznego na

południu i w centrum kraju... Więcej

 
Wizyta Catherine Colonny i Annaleny Baerbock w Etiopii

12 i 13 stycznia panie minister spraw zagranicznych Francji i Niemiec
Catherine Colonna i Annalena Baerbock odwiedziły Etiopię. Wizyta była
wyrazem poparcia Francji i Niemiec dla traktatu pokojowego z listopada
2022 roku oraz demonstrowała chęć udziału w stabilizacji i odbudowie

regionów dotkniętych konfliktem... Więcej

Więcej

Europejskie tournée japońskiego premiera
9 stycznia premier Japonii Fumio Kishida, którego kraj sprawuje
przewodnictwo w G7 w 2023 roku, spotkał się z prezydentem Francji
Emmanuelem Macronem, 10 stycznia z premier Włoch Giorgią Meloni, a
11 stycznia z premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem. Przywódcy
potwierdzili partnerstwo swoich krajów, zwłaszcza w dziedzinie

energetyki, obrony, wschodzących technologii i kultury... Więcej

Więcej

Komisja :
Wizyta kolegium komisarzy w Szwecji

12 i 13 stycznia kolegium unijnych komisarzy odwiedziło Kirunę, aby
spotkać się ze szwedzkim rządem i zainaugurować szwedzką
prezydencję w Radzie. Dyskusje dotyczyły priorytetów szwedzkiego
przewodnictwa: bezpieczeństwa, konkurencyjności, transformacji

ekologicznej i energetycznej, demokratycznych wartości i praworządności. 13 stycznia
premier Ulf Kristersson i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zobowiązali się
do wprowadzenia nowych przepisów w celu zmniejszenia europejskiej zależności i
aktualizacji ram pomocy państwa... Więcej

Więcej

Trybunał Sprawiedliwości :
Wyrok w sprawie ochrony danych

W wyroku wydanym 12 stycznia Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że
każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o odbiorcach jej danych
osobowych. Na wniosek tej osoby administrator ma obowiązek
przekazać jej tożsamość odbiorców danych... Więcej

 
Trybunał Obrachunkowy :

Raport na temat narzędzi na rzecz przemieszczania się po UE w przypadku pandemii
Według opublikowanego 11 stycznia raportu Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego cyfrowe zaświadczenie covidowe skutecznie ułatwiało
podróżowanie po Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19. W
dokumencie zauważono, że inne wdrożone narzędzia, takie jak

formularz lokalizacji pasażerów, działały słabiej i były wykorzystywane w bardzo różny
sposób przez państwa członkowskie... Więcej

 
EBI :

Badanie 2022 na temat inwestycji
11 stycznia Europejski Bank Inwestycyjny opublikował opracowanie
dotyczące działań inwestycyjnych i źródeł finansowania firm w Europie
Środkowej i Wschodniej w 2022 roku. Badanie oparte jest na
wywiadach z blisko 5000 firm. Dotyczy w szczególności skutków COVID-
19 i inwestycji przedsiębiorstw związanych ze zmianą klimatu i

transformacją cyfrową... Więcej
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Europejskie agencje :

Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granic UE
Według szacunków opublikowanych przez Frontex 13 stycznia w 2022
roku liczba nielegalnych przekroczeń granicy wyniosła około 330 000,

co jest największą liczbą odnotowaną od 2016 i stanowi wzrost o 64% w stosunku do
roku poprzedniego. Prawie połowa z tych przekroczeń została zgłoszona na trasie
zachodnio-bałkańskiej. Europejska Agencja Straży Granicznej precyzuje, że od 24
lutego 2022 roku naliczono blisko 13 milionów ukraińskich uchodźców, którzy
przekroczyli unijne granice... Więcej

 
Inauguracja kosmodromu w Kirunie

13 stycznia król Szwecji Karol XVI Gustaw, premier Ulf Kristersson i
przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zainaugurowali pierwszy
na kontynencie europejskim kosmodrom do wystrzeliwania satelitów.
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że kosmodrom Esrange ma
stanowić niezależną europejską bramę do przestrzeni kosmicznej, która

jest niezbędna do skutecznego monitorowania skutków zmian klimatu... Więcej

 
Niemcy :

Dymisja minister obrony
16 stycznia niemiecka minister obrony Christine Lambrecht złożyła
rezygnację na ręce kanclerza. Jej następcą ma zostać socjaldemokrata
Boris Pistorius, minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii... Więcej

 
Belgia :

Przedłużenie życia dwóch reaktorów
9 stycznia belgijski rząd federalny i ENGIE zawarły umowę o
przedłużeniu o dziesięć lat okresu eksploatacji reaktorów jądrowych
Doel 4 i Tihange 3. Zobowiązały się do rozpoczęcia niezbędnych
wcześniejszych badań środowiskowych i technicznych, których celem

jest ponowne uruchomienie produkcji w listopadzie 2026 roku... Więcej

Więcej

Francja :
Wizyta Yaël Braun-Pivet w Armenii

3 stycznia przewodnicząca francuskiego Zgromadzenia Narodowego Yaël
Braun-Pivet odwiedziła miejsce pamięci w Erewaniu, w Armenii.
Spotkała się ze swoim ormiańskim odpowiednikiem Alenem
Simonjanem, aby oddać hołd ofiarom ludobójstwa Ormian. Następnie
podpisano umowę o współpracy parlamentarnej... Więcej

Więcej

Włochy :
Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej

9 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen udała się do
Rzymu, aby spotkać się tam z przewodniczącą włoskiej Rady Giorgią
Meloni przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej 9 i 10
lutego (będzie poświęcone w szczególności gospodarce i imigracji).

Rozmowa dotyczyła postępów w realizacji krajowego planu odbudowy i odporności,
programu RePowerEU oraz ukraińskiego konfliktu... Więcej

Więcej

Polska :
Reformy, by odblokować fundusze z planu odbudowy

13 stycznia izba niższa polskiego parlamentu przyjęła ustawę, która
może utorować drogę do odblokowania przez Unię Europejską środków
z europejskiego planu odbudowy (203 głosy do 52). Projekt reformuje
w szczególności izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego, co jest jednym z
głównych warunków stawianych przez Unię, która domaga się od
Warszawy zapewnienia niezależności sędziów od władzy politycznej.

Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i zostać podpisana przez
prezydenta... Więcej
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Szwecja :
Odkrycie złóż metali ziem rzadkich

12 stycznia szwedzka państwowa spółka górnicza LKAB ogłosiła
odkrycie największego w Europie złoża metali ziem rzadkich w kopalni
Kiruna w północnej Szwecji, którego rozmiar szacuje się na ponad

milion ton. Surowce te mają zasadnicze znaczenie dla transformacji energetycznej i
cyfrowej. Są dla europejskiego przemysłu kluczowym zasobem w sektorze, który do
tej pory był zdominowany przez Chiny. Zanim jednak rozpocznie się eksploatacja minie
od 10 do 15 lat... Więcej

Więcej

NATO :
Wspólna deklaracja w sprawie współpracy UE-NATO

10 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen,
przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz sekretarz
generalny NATO Jens Stoltenberg podpisali wspólną deklarację o
współpracy między UE a NATO. Obie strony zobowiązują się do
wzmocnienia partnerstwa w celu przeciwdziałania zagrożeniu ze strony

Rosji, współpracy przeciwko zagrożeniom hybrydowym i cybernetycznym, współpracy
w zakresie powstających technologii, a także do zwalczania skutków kryzysu
klimatycznego i złośliwej zagranicznej ingerencji w informacje. 11 stycznia NATO i UE
podjęły decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. odporności i ochrony infrastruktury
krytycznej... Więcej

Więcej

OECD :
Raport na temat gospodarki Grecji

10 stycznia OECD opublikowało raport dotyczący greckiej gospodarki.
Według organizacji reformy wdrożone w ciągu ostatnich kilku lat
pozwoliły na ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się po
zakończeniu pandemii COVID-19. PKB wraca do poziomu sprzed

pandemii, a bezrobocie jest na najniższym poziomie od 12 lat. OECD proponuje
zalecenia mające na celu podtrzymanie tego ożywienia i osiągnięcie neutralności
węglowej, takie jak poprawa alokacji wydatków publicznych, skuteczne wdrożenie
pakietu stymulacyjnego "Grecja 2.0", remont mieszkań i podniesienie ceny emisji
CO2... Więcej

 
MFW :

Skuteczność utrzymywania miejsc pracy w trakcie pandemii
W opublikowanym 13 stycznia raporcie MFW ocenia skuteczność
środków wprowadzonych przez dużą liczbę europejskich krajów w celu
zachowania miejsc pracy i wsparcia gospodarstw domowych w okresie
COVID-19. W raporcie stwierdzono, że prawie 80% rynkowych szoków
dochodowych zostało przez te działania zamortyzowanych, a także, że
przyczyniły się one do zmniejszenia stopy bezrobocia... Więcej

 
Eurobarometr :

Sondaż na temat bolączek Europejczyków
Według wyników badania Eurobarometru opublikowanych 12 stycznia
trzy czwarte respondentów aprobuje wsparcie Unii Europejskiej dla

Ukrainy, jak również konkretne środki, w tym sankcje wobec Rosji. Rosnące koszty
życia są najpilniejszym zmartwieniem 93% ankietowanych, a następnie zagrożenie
ubóstwem i wykluczeniem społecznym (82%) oraz globalne ocieplenie i
rozprzestrzenianie się wojny w Ukrainie (81%).
 .. Więcej

Więcej

Bank Światowy :
Drugi rok silnego spowolnienia wzrostu

10 stycznia Bank Światowy opublikował raport dotyczący globalnych
perspektyw gospodarczych. W 2023 roku światowy wzrost gospodarczy
powinien spowolnić do 1,7%, przy czym wzrost inwestycji na rynkach
wschodzących będzie poniżej średniego tempa z ostatnich dwóch
dekad. W przypadku negatywnego szoku światowa gospodarka może

się pogrążyć w recesji, a najbardziej ucierpią na tym małe państwa. Należy podjąć
kroki w celu pobudzenia wzrostu i inwestycji... Więcej

Więcej
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Noc Muzeów w Bazylei
20 stycznia, z okazji Nocy Muzeów w Bazylei, 39 muzeów i instytucji
kulturalnych w regionie otwiera swoje podwoje dla zwiedzających w
godz. 18.00-2.00, aby umożliwić im nocne odkrywanie swoich
zbiorów... Więcej

 
Twórczość Henriego Matisse'a w Kopenhadze

Do 26 lutego Statens Museum for Kunst w Kopenhadze prezentuje wystawę
poświęconą twórczości francuskiego malarza Henriego Matisse'a, zbudowaną
wokół ikonicznego obrazu "Czerwona pracownia" (1911)... Więcej

 
Renowacja "Madonny pokory" w Muzeum Thyssen-Bornemisza

Do 12 grudnia odrestaurowana "Madonna pokory" Fra Angelico
wystawiana jest w specjalnej instalacji w Muzeum Thyssen-Bornemisza
w Madrycie. Na filmie pokazano również proces renowacji obrazu, który

zwykle jest pokazywany w Narodowym Muzeum Sztuki Katalonii (MNAC)... Więcej

 
Diana Thater i Hicham Berrada w Bourse de Commerce

Do 8 maja w Bourse de Commerce Pinault oglądać można wystawę o
Dianie Thater, a do 4 września o Hichamie Berradzie. Pierwsza z nich
przedstawia zdjęcia miasta Prypeć, położonego w pobliżu Czarnobyla.
To film, który pozwala obserwować życie zwierząt, które rozwinęło się w
tym opuszczonym mieście. Druga ekspozycja - "Omen" - "zanurza

widzów w zmutowanym wizualnym uniwersum", gdzie obserwujemy rozwój roślin na
dużą skalę... Więcej

Więcej

Sztuka Otto Pienego we Wrocławiu
Od 22 stycznia do 25 czerwca w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
trwa wystawa poświęcona niemiecko-amerykańskiemu artyście Otto

Pienemu, jednemu z założycieli "grupy" ZERO. Na ekspozycji można zobaczyć
podniebne rzeźby "Seven Stars" (2014) oraz instalację świetlną "Lichtraum Prag"
(2002-2017)... Więcej

 
5. edycja festiwalu Fipadoc

Od 20 do 28 stycznia w Biarritz odbywa się 5. edycja
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Fipadoc. Filmy są
eksponowane poprzez "pokazy, lekcje mistrzowskie, debaty i
konferencje". 30 000 widzów ma odkryć 177 dzieł walczących o 15

przyznawanych nagród... Więcej

 
Setna rocznica Triennale w Mediolanie

2023 to dla mediolańskiego Triennale rok obchodów - świętuje stulecie
pierwszej edycji Biennale Sztuki Dekoracyjnej w 1923 roku, w parku
Villa Reale w Monzy. Do 29 stycznia zwiedzający będą mogli poznać
dziesięć projektów dziesięciu włoskich pracowni architektonicznych. Z

kolei ekspozycja "Ettore Sottsass. Słowo", czynna od 20 stycznia do 2 kwietnia, będzie
prezentować wybór rysunków, przedmiotów, pism i niepublikowanych prac włoskiego
artysty na temat wielokrotnego użycia słowa. Od 27 stycznia do 23 kwietnia odbędzie
się wystawa poświęcona twórczości architekta, projektanta, rzeźbiarza i naukowca
Angelo Mangiarottiego... Więcej

 
Londyński Festiwal Filmów Krótkometrażowych

Od 20 do 29 stycznia trwa 20. Londyński Festiwal Filmów
Krótkometrażowych. Każda edycja obejmuje od 250 do 500 brytyjskich
i międzynarodowych filmów krótkometrażowych, którym towarzyszą
wydarzenia na żywo, sesje pytań i odpowiedzi oraz multidyscyplinarny
program... Więcej
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Nan Goldin laureatką Nagrody Käthe Kollwitz 2022
3 marca amerykańska fotografka Nan Goldin odbierze w Berlinie
Nagrodę Käthe Kollwitz 2022. Z tej okazji Akademia Sztuk Pięknych
organizuje od 20 stycznia do 19 marca wystawę, na której
prezentowane są fotografie artystki z Bostonu, Nowego Jorku, Berlina i

Azji oraz jej ostatnie prace... Więcej

 

Kalendarz :

16
sty.

16-19 stycznia
Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

17
sty.

17 stycznia
Bruksela
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

22
sty.

22 stycznia
Paryż
Francusko-Niemiecka Rada Ministrów

23
sty.

23 stycznia
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych
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