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Europa społeczna: od sloganu do rzeczywistości

Autorzy : Sofia Fernandes, Frank Vandenbroucke
Po proklamowaniu europejskiego filaru praw socjalnych w Göteborgu
w 2017 roku Unia powinna ustalić 3 priorytety, z powodów
funkcjonalnych, ale również legitymacji politycznej: promowanie
narastającej konwergencji norm i wyników socjalnych,
zagwarantowanie sprawiedliwej równości obywateli i inwestowanie w
europejski kapitał ludzki. 
Więcej
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Fundacja : 
Europejskie radykalizmy

12 października Jean-Dominique Giuliani uczestniczy w Jesiennym
Uniwersytecie LICRA w Hawrze, gdzie zabierze głos na temat
europejskich radykalizmów... Więcej

Europa, bezcenny skarb
"Le Figaro" opublikował artykuł Jean-Dominique'a Giulianiego. Jego
zdaniem Europejczycy mają wszelkie powody, by być dumni z Unii
Europejskiej... Więcej
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Wybory : 

Alexander Stubb kandydatem na lidera listy EPP
2 października Fin Alexander Stubb zgłosił swoją kandydaturę na lidera listy
Europejskiej Partii Ludowej w wyborach europejskich w 2019 roku. Stubb,
który był eurodeputowanym, kilkukrotnie był ministrem oraz raz premierem,
to drugi kandydat po Manfredzie Weberze, szefie grupy EPP w Parlamencie
Europejskim. Zaprezentował się jako kandydat "nowego pokolenia". Partia
wybierze swojego kandydata na kongresie w Helsinkach w dniach 7-8

listopada... Więcej

 
Na Łotwie wygrywa partia Zgoda, ale nie jest pewna, czy znajdzie się w rządzie

Po wyborach parlamentarnych na Łotwie 6 października w Saiemie
będzie reprezentowanych 7 partii. Ugrupowanie Zgoda (bliska Rosji
lewica) uzyskała 19,9%, KPV LV (populiści) 14,06%, Nowa Partia
Konserwatywna 13,6%, Dla Rozwoju Łotwy 12%, Sojusz Narodowy

11%, Związek Zielonych i Rolników 10%, a Jedność (centroprawica) 6,7%. Pytanie,
kto będzie w przyszłej koalicji rządowej?.. Więcej

 
Rada Europejska : 

Spotkanie Donalda Tuska i irlandzkiego premiera Leo Varadkara
"EU chce relacji z UK tak bliskich i specjalnych jak to możliwe" -
zadeklarował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk po
spotkaniu z irlandzkim premierem Leo Varadkarem. Miało ono miejsce
w Brukseli 4 października. Na dwa tygodnie przed kolejnym szczytem

kluczowe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie brexitu. Tusk potwierdził, że w
negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem Unia stoi u boku Irlandii, by osiągnięto
rozwiązanie, które szanuje proces pokojowy w Irlandii Północnej, a także integralność
jednolitego rynku i unii celnej... Więcej

 
Komisja : 

Potępienie rosyjskiego cyberataku
4 października brytyjski rząd ujawnił, że za kwietniowym zamachem w
Hadze na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) stał
rosyjski wywiad wojskowy. Atak został przerwany dzięki współpracy
brytyjskich i holenderskich służb wywiadowczych. Przewodniczący Rady
Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker

i Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini wyrazili żal, że taki akt, który "osłabia
międzynarodowe prawo i instytucje", miał miejsce... Więcej

Więcej

Europejski Korpus Solidarności wchodzi w życie
5 października wszedł w życie Europejski Korpus Solidarności. W ten
sposób zainicjowano szereg projektów wspierających prywatne i
publiczne organizmy wzmacniające spójność, solidarność i demokrację.
Program, zainicjowany przez Komisję i zainspirowany programem
Erasmus+, dotyczy młodych od 18. do 30. roku życia będących
obywatelami Unii i jej sąsiedztwa, którzy chcą być wolontariuszami w

ramach projektów w całej Europie. Komisja zaproponowała, by budżet Korpusu do
2020 roku wynosił 340 mln euro... Więcej

Więcej

Parlament : 
Proporcje europejskiej twórczości audiowizualnej online

2 października eurodeputowani zatwierdzili 30-procentowy udział
europejskich programów w mediach audiowizualnych (w tym na

platformach wideo na żądanie), a także przepisy wzmacniające ochronę dzieci (452
głosy za, 132 przeciw). To prawodawstwo będzie miało zastosowanie do wszystkich
nadawców, w tym takich platform jak Netflix, YouTube czy Facebook, oraz do
bezpośredniej transmisji na platformach udostępniania filmów wideo... Więcej

 
Głos za bardziej ekologicznymi samochodami

3 października eurodeputowani przyjęli propozycję Komisji, która służy
zmniejszeniu emisji CO2 w nowych samochodach o 40% do 2030 roku i
szybszemu wprowadzaniu na rynek samochodów, które produkują
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mniej trujących spalin. Tak by do 2030 pojazdy te stanowiły 35%. Za
padło 389 głosów, przeciw 239, a 41 osób wstrzymało się. Parlament zwrócił się do
Komisji o to, żeby w ciągu 2 lat opracowano metodę pomiaru emisji CO2 z użyciem
przenośnego urządzenia, by można było mierzyć emisje w rzeczywistych warunkach...
Więcej

 
Reforma Eurojustu

4 października eurodeputowani przyjęli reformę Eurojustu (Europejskiej
Jednostki Współpracy Sądowej). Za było 515 głosów, 64 przeciw, a 26
osób wstrzymało się. Chodzi o nowy system zarządzania, który
uwzględnia, że do 2021 roku powstanie Prokuratura Europejska, oraz
europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych (RODO). Nowe

przepisy ma jeszcze formalnie zatwierdzić Rada... Więcej

 
Decyzja w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

4 października eurodeputowani przyjęli rozporządzenie w sprawie ram
swobodnego przepływu danych nieosobowych (520 głosów za, 81
przeciw, 6 wstrzymało się). Dokument dotyczy danych handlowych lub
generowanych przez maszyny. Parlament przewidział możliwe
ograniczenia w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz

kodeks postępowania, aby ułatwić transfer tych danych wewnątrz jednolitego rynku.
Dane osobowe w dalszym ciągu chronione są przez rozporządzenie w sprawie danych
osobowych (RODO)... Więcej

Więcej

Anulowanie 70-milionowej pomocy dla Turcji
2 października eurodeputowani zagłosowali za cofnięciem pomocy dla
Turcji w wysokości 70 mln euro, żeby ukarać kraj za naruszanie praw
człowieka i wolności prasy (544 głosów za, 28 przeciw, 74 osoby
wstrzymały się). Propozycja, która dotyczy unijnych funduszy dla Turcji

nazywanych "przedakcesyjnymi", została przyjęta w głosowaniu zorganizowanym w
trakcie sesji plenarnej Parlamentu w Strasburgu... Więcej

 
Debata na temat państwa prawa w Rumunii

3 października Parlament debatował na temat sytuacji państwa prawa w
Rumunii w obecności rumuńskiej premier Vioricy Dăncili. Członkowie
Komisji Wolności Obywatelskich i wiceprzewodniczący Komisji Frans
Timmermans zaapelowali do premier o przyjrzenie się kontrowersyjnej
reformie wymiaru sprawiedliwości i wspieranie walki z korupcją.

Szefowa rządu broniła się, twierdząc, że nigdy nie zeszła ze ścieżki europejskich
wartości. Rezolucja na ten temat będzie głosowana na sesji plenarnej w listopadzie...
Więcej

Więcej

Premier Estonii przed eurodeputowanymi
3 października estoński premier Jüri Ratas zwrócił się do obradującego
w Strasburgu Parlamentu. Bronił jedności Unii w obliczu napięć
migracyjnych i roli otwartych unijnych granic. Bronił też pozycji małych
krajów i podkreślał, iż konieczny jest ambitny wieloletni budżet i

wzmocniona współpraca w dziedzinie obrony z poszanowaniem Sojuszu
Atlantyckiego... Więcej

Więcej

Rada : 
Dyskusje na temat reformy WTO

5 października, podczas nieformalnego posiedzenia ministrów handlu w
Innsbrucku, ministrowie potwierdzili, że Unia chce zmodernizować
Światową Organizację Handlu (WTO). Przygotowali również podpisanie
umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji z Singapurem. Ma do
niego dojść w trakcie szczytu Europa-Azja w dniach 18-19
października... Więcej

 
Spotkanie Sebastiana Kurza i Władimira Putina

3 października austriacki kanclerz Sebastian Kurz, którego kraj

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0370+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0370+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0370+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0379+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0379+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0379+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0379+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//PL
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6001_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6001_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6001_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0365+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0365+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0365+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0365+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180925IPR14315/parlament-rumunia-musi-szanowac-niezawislosc-sadow-i-przeciwdzialac-korupcji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180925IPR14315/parlament-rumunia-musi-szanowac-niezawislosc-sadow-i-przeciwdzialac-korupcji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180925IPR14315/parlament-rumunia-musi-szanowac-niezawislosc-sadow-i-przeciwdzialac-korupcji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180925IPR14315/parlament-rumunia-musi-szanowac-niezawislosc-sadow-i-przeciwdzialac-korupcji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180925IPR14315/parlament-rumunia-musi-szanowac-niezawislosc-sadow-i-przeciwdzialac-korupcji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180925IPR14315/parlament-rumunia-musi-szanowac-niezawislosc-sadow-i-przeciwdzialac-korupcji
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20181003-09:08:28-901
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20181003-09:08:28-901
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20181003-09:08:28-901
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20181003-10:28:15-106#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20181003-10:28:15-106#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20181003-10:28:15-106#
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58714
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58714
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58714


aktualnie przewodzi Radzie, rozmawiał w Petersburgu z rosyjskim
prezydentem Władimirem Putinem. Dyskusja dotyczyła stosunków
handlowych między dwoma krajami, zwłaszcza współpracy
energetycznej, a także przyszłości projektu gazociągu Nord Stream 2.
Omówione również zostały inne kwestie międzynarodowe i regionalne,

takie jak sytuacja w Syrii i na Ukrainie... Więcej

Więcej

VAT: obniżone stawki VAT na publikacje elektroniczne i środki przeciwko oszustwom
2 października ministrowie gospodarki i finansów zaaprobowali 3
stanowiska w zakresie podatku VAT: stawki VAT-u na publikacje
elektroniczne, ogólny mechanizm odwrotnego obciążenia i pakiet
środków służący "szybkim rozwiązaniom" kwestii vatowskich.
Eurodeputowani również przegłosowali szereg rezolucji dotyczących

VAT-u... Więcej

Więcej | Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : 
Parlament może przyjmować akty budżetowe poza Strasburgiem

2 października Trybunał Sprawiedliwości Unii ocenił, że Parlament
Europejski może wykonywać swoje kompetencje budżetowe w Brukseli,
a nie tylko w swojej siedzibie w Strasburgu, jeśli zależy od tego
poprawny przebieg procedury. Francja zwróciła się o unieważnienie
szeregu aktów budżetowych, ponieważ Parlament przyjął ostatecznie
budżet Unii na rok 2017 podczas sesji w Brukseli, a nie w Strasburgu...

Więcej

 
Trybunał Obrachunkowy : 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Unii Europejskiej za 2017 rok
4 października Trybunał Obrachunkowy Unii zatwierdził unijne
sprawozdanie finansowe za 2017 rok, odnotowując 2,4-procentowy
poziom błędu w płatnościach. To mniej niż w ubiegłych latach.
Audytorzy przypomnieli jednak, że Unia powinna podejmować
"realistyczne" zobowiązania, biorące pod uwagę, że jej budżet
reprezentuje 1% dochodu narodowego Unii, i że nie powinna "składać

obietnic, których nie będzie mogła dotrzymać"... Więcej

Więcej

Niemcy : 
CSU grozi utrata większości absolutnej w Bawarii

14 października CSU najprawdopodobniej nie będzie już mieć w Bawarii
większości absolutnej i będzie zmuszone do stworzenia koalicji.
Sondaże dają tej partii około 33%. 2. lokata ma przypaść Zielonym
(18%), a kolejna SPD (11%). Po raz pierwszy do parlamentu Bawarii

ma wejść FDP (10%)... Więcej

 
Podróż kanclerz do Izraela

W związku z 7. niemiecko-izraelskimi konsultacjami międzyrządowymi 3
i 4 października niemiecka kanclerz Angela Merkel udała się do Izraela,
by porozmawiać o innowacjach i technologii. Była również w Instytucie
Pamięci Yad Vashem... Więcej

Więcej

Finlandia : 
Oświadczenie w sprawie biogospodarki

W perspektywie fińskiej prezydencji w Radzie w drugim półroczu 2019
roku premier Juha Sipila rozpoczął tournée po europejskich stolicach.
Zaczął od spotkania ze swoim portugalskim kolegą António Costą 2
października. Potem, 4 października odbyło się spotkanie z hiszpańskim
premierem Pédro Sachezem. Zacieśniając współpracę handlową w

dziedzinie telekomunikacji, zrównoważonej gospodarki i przemysłu leśnego,
jednocześnie Sipila dokonał z każdym z nich przeglądu tematów, które będą figurować
w agendzie fińskiej prezydencji. Będą to negocjacje po brexicie, migracja, wieloletnie
ramy finansowe... Więcej

Więcej

Francja : 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/58714
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58714
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58714
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundeskanzler-sebastian-kurz-dialogkanale-offenhalten-um-zu-einem-besseren-miteinander-zu-kommen-
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundeskanzler-sebastian-kurz-dialogkanale-offenhalten-um-zu-einem-besseren-miteinander-zu-kommen-
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundeskanzler-sebastian-kurz-dialogkanale-offenhalten-um-zu-einem-besseren-miteinander-zu-kommen-
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/10/02/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//PL
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180142en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_pl.htm
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INauditinbrief-2017/INauditinbrief-2017-PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INauditinbrief-2017/INauditinbrief-2017-PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INauditinbrief-2017/INauditinbrief-2017-PL.pdf
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.dw.com/pl/niemcy-csu-do%C5%82uje-w-sonda%C5%BCach/a-45778772
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/a-new-chapter-in-cooperation-1534912
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/a-new-chapter-in-cooperation-1534912
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/a-new-chapter-in-cooperation-1534912
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/a-new-chapter-in-cooperation-1534912
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/a-new-chapter-in-cooperation-1534912
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/a-new-chapter-in-cooperation-1534912
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-niemcy-i-izrael-potrzebuj%C4%85-siebie-nawzajem/a-45760236
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-niemcy-i-izrael-potrzebuj%C4%85-siebie-nawzajem/a-45760236
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-niemcy-i-izrael-potrzebuj%C4%85-siebie-nawzajem/a-45760236
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/10261335/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf/25aa8ad6-08ee-4f55-9e6e-6a0615978056/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/10261335/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf/25aa8ad6-08ee-4f55-9e6e-6a0615978056/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/10261335/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf/25aa8ad6-08ee-4f55-9e6e-6a0615978056/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/10261335/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf/25aa8ad6-08ee-4f55-9e6e-6a0615978056/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/10261335/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf/25aa8ad6-08ee-4f55-9e6e-6a0615978056/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/10261335/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf/25aa8ad6-08ee-4f55-9e6e-6a0615978056/Spanish+Portuguese+and+Finnish+declaration+FINAL+2.10_.pdf.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2018/20181004finnish.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2018/20181004finnish.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2018/20181004finnish.aspx


Projekt ustawy przygotowującej na brak porozumienia w sprawie brexitu
3 października francuski rząd zaprezentował na Radzie Ministrów
projekt ustawy przygotowujący na wypadek braku porozumienia między
Unią Europejską i Londynem w sprawie brexitu. Projekt, który zostanie
przedłożony parlamentowi na początku października, zezwala, by
egzekutywa wydawała rozporządzenia mające załatać szereg luk

prawnych... Więcej

 
Grecja : 

Dwa scenariusze budżetu na 2019 rok
1 grudnia grecki rząd zaprezentował swój projekt budżetu na 2019 rok.
Podpierając się dobrymi wynikami finansów publicznych, rząd ma
nadzieję, że wierzyciele zezwolą mu na nieobniżanie kwot emerytur, jak
ustalono w ramach zobowiązań podjętych celem wyjścia z planu
pomocy. W tym przypadku pierwotna nadwyżka budżetowa wyniosłaby
3,56% PKB, tuż poniżej minimum narzuconego przez wierzycieli. W

sytuacji, gdyby obniżka emerytur została zastosowana, pierwotna nadwyżka
wyniosłaby 4,14%. Projekt budżetu przewiduje wzrost o 2,5% i spadek bezrobocia do
18,2%... Więcej

Więcej

Szwecja : 
Dwóch Europejczyków nagrodzonych Noblem

2 października Francuz Gérard Mourou, specjalista od laserów, otrzymał
Nobla w dziedzinie fizyki za prowadzone z Kanadyjką Donną Strickland
badania na temat "metody tworzenia ultrakrótkich impulsów
optycznych". 3 października brytyjski biochemik Gregory P. Winter
otrzymał Nobla z chemii wspólnie z Amerykanami Georges'em P.
Smithem i Francesem H. Arnoldem za pracę nad "fagową ekspresją w

peptydach i przeciwciałach". Technika ta dała początek fagoterapii, alternatywie dla
antybiotyków... Więcej

 
Bośnia i Hercegowina : 

Nowa kolegialna prezydencja w Bośni i Hercegowinie
7 października wyborcy Bośni i Hercegowinie wybrali nową kolegialną
prezydencję. Nacjonalista Milorad Dodik zdobył miejsce zarezerwowane
dla Serbów (53,79% głosów), wspólnota chorwacka zagłosowała na
kandydata socjaldemokratycznego - Zeljko Komsicia (52,83%), a

Bośniacy wybrali kandydata konserwatywnego - Sefika Dzaferovicia z partii SDA
(36,89%)... Więcej

 
Nauka : 

Robot Mascot z powodzeniem ląduje na planetoidzie Ryugu
3 października francusko-niemiecki robot kosmiczny Mascot z
powodzeniem wylądował na planetoidzie Ryugu 300 milionów km od
Ziemi. Został wypuszczony z japońskiej sondy Hayabusa-2, a jego
misją jest przekazywanie sondzie danych umożliwiających lepsze

poznanie narodzin Układu Słonecznego. To pierwszy światowy sukces tego typu
misji... Więcej

 
Opracowania/raporty : 

Raport na temat światowego wzrostu 2018
W swoim rocznym raporcie na temat światowego handlu,
opublikowanym 3 października, Światowa Organizacja Handlu (WTO)
rysuje obraz przyszłej wymiany handlowej związanej z trwającą
rewolucją technologiczną. Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, druk
3D i łańcuch bloków będą miały głęboki wpływ na światowy handel i

mogą sprawić, że do 2030 roku zwiększy się on nawet o 34 punktów procentowych...
Więcej

 
Równość płci: Europa na czele

4 października Equileap opublikowało studium na temat równości kobiet i
mężczyzn w około 3 000 przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w 23
krajach, reprezentujących kapitalizację rynkową na ponad 20 mld
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dolarów. Okazuje się, że wśród 20 światowych przedsiębiorstw, które
najbardziej przestrzegają równości płci, jest 12 europejskich firm... Więcej

 
Znaczenie integracji handlowej dla wspólnego dobrobytu

W raporcie opublikowanym 1 października (wspólnie z
Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym)
Światowa Organizacja Handlu broni pomysłu większej integracji
handlowej, żeby sprzyjać bardziej inkluzywnemu wzrostowi oraz

zwiększać produktywność. W raporcie podkreślono, że, by osiągnąć te cele, konieczne
są reformy w wielu dziedzinach. W szczególności w handlu usługami, technologiach
cyfrowych i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a także w kwestii dostępu
towarów do rynków i współpracy w obszarze regulacji... Więcej

 
Kultura : 

"Wewnątrz Bruegla" w Wiedniu
Z okazji 450-lecia śmierci Bruegla Muzeum Sztuk Pięknych w Wiedniu
zaprasza na wystawę poświęconą temu mistrzowi flamandzkiego
renesansu, która potrwa do 13 stycznia... Więcej

 
Autumn Chamber Music Festival na Łotwie

Autumn Chamber Music Festival to koncerty muzyki kameralnej od
klasyki po jazz. Zapoczątkowane w 1993 roku wydarzenie jest
najważniejszym i najstarszym festiwalem na Łotwie. Koncerty w całym
kraju odbywają się od 9 do 20 października... Więcej

 
Wileński Festiwal Filmowy

To festiwal, który gromadzi w Wilnie współczesne i światowe tendencje
jazzowe. Są różne style: klasyka, nowoczesność, improwizacja czy

eksperymenty. 31. edycja festiwalu odbędzie się od 11 do 14 października... Więcej

 
Festiwal Sztuk Współczesnych w Budapeszcie

Do 21 października w Budapeszcie odbywa się Festiwal Sztuk
Współczesnych. Tegoroczna edycja koncentruje się na artystach z
państw bałtyckich oraz pracy Béli Bartóka, sławnego węgierskiego
kompozytora i pianisty... Więcej

 
Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Od 12 do 21 października odbywa się 34. Warszawski Międzynarodowy
Festiwal Filmowy, który skoncentruje się na reżyserach z Europy
Środkowej i Wschodniej... Więcej

 
Wystawa Miró w Grand Palais w Paryżu

Na wystawie w paryskim Grand Palais (czynnej do 4 lutego 2019 roku)
zebrano ponad 150 dzieł, które oddają przebieg 70-letniej kariery
sławnego hiszpańskiego malarza Joana Miró. Niektóre prace nie były
wystawiane we Francji... Więcej

 

Kalendarz :
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9
paź.

9 października
Luksemburg
Rada do spraw Ochrony Środowiska

11
paź.

11-12 października
Luksemburg
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

14
paź.

14 października
Luksemburg
Wybory parlamentarne

15
paź.

15 października
Luksemburg
Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rolnictwa

Biuletyn jest również dostępny w następujących wersjach:
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Kontakt/sugestia
info@robert-schuman.eu

Fundacja Roberta Schumana, która została utworzona w 1991 roku, jest organizacją
użyteczności publicznej według prawa z 1901 r. i jednym z głównych francuskich centrów
badawczych zajmujących się Europą. Rozwija studia nad Unią Europejską i jej politykami oraz
propaguje ich wyniki we Francji, w Unii i poza jej granicami. Prowokuje, wzbogaca i stymuluje
debatę europejską poprzez swoje badania, publikacje i organizowanie konferencji. Fundacji
przewodniczy Jean-Dominique Giuliani.
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