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Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja
czy zmiana paradygmatu?

Autor : Alan Hervé

Pandemia ujawniła zależność Europejczyków od ich zaopatrzenia, ale
Unia Europejska potrafiła dać dowód swojej reaktywności i
pragmatyzmu. Droga do jej strategicznej autonomii wiedzie przez
odnowioną politykę handlową, opartą na całościowej polityce
gospodarczej z jej aspektami rolnymi i przemysłowymi oraz
obronnymi, prawdziwie zaprojektowanymi na szczeblu europejskim. 
Więcej
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Fundacja : 
Stany Zjednoczone Joe Bidena

20 stycznia, w dzień zaprzysiężenia nowego amerykańskiego
prezydenta Joe Bidena, Fundacja organizuje wideokonferencję z
Pierre'm Vimonte'm, ambasadorem Francji i byłym sekretarzem
generalnym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, oraz Simonem

Serfatym, emerytowanym profesorem i członkiem Komitetu Naukowego Fundacji...
Więcej

 
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

Żeby stawić czoła najbardziej zjadliwym ogniskom wirusa, europejskie
państwa podejmują nowe kroki lub przedłużają obowiązujące już
obostrzenia, gdy tymczasem kampanie szczepień nabierają kształtów.
Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów

sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia
sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej

 
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
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Z powodu zimy i represji protesty na Białorusi przeciwko sfałszowanym wyborom
prezydenckim 9 sierpnia, w których ludzie domagają się odejścia
Alaksandra Łukaszenki, mają mniejszą skalę. Tymczasem Unia nie
uznaje już Łukaszenki za prezydenta i karze go sankcjami. Fundacja
proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i

inicjatyw, pomagające prześledzić ten kryzys... Więcej

 
Wpływ kryzysu sanitarnego na funkcjonowanie parlamentów w Europie

Fundacja publikuje w partnerstwie z europejską uniwersytecką siecią
badawczą serię raportów analizujących wpływ kryzysu sanitarnego na

funkcjonowanie 13 parlamentów narodowych w Europie (w Niemczech, Belgii, Bułgarii,
Hiszpanii, Francji, Grecji, we Włoszech, na Łotwie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, w
Zjednoczonym Królestwie i w Szwecji) oraz Parlamentu Europejskiego... Więcej

 
Komisja : 

Inwestycje w przełomowe technologie kosmiczne
Z okazji Europejskiej Konferencji Kosmicznej 12 i 13 stycznia w Brukseli
Komisja ogłosiła, że 300 mln euro, pochodzących z Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego (EIF), przeznaczonych zostanie na dwa
fundusze nakierowane na technologie kosmiczne. Orbital Ventures
inwestuje w technologie kosmiczne (kryptografię, magazynowanie i

przetwarzanie danych, geolokalizację, obserwację Ziemi i sprzęt kosmiczny), a Primo
Space inwestuje w projekty kosmiczne i sprzyja wprowadzaniu na rynek przełomowych
innowacji w europejskim przemyśle kosmicznym... Więcej

Więcej

Zakończenie rozmów w sprawie zakupu nowej szczepionki
12 stycznia Komisja zakończyła wstępne rozmowy z europejską spółką
Valneva na temat zakupu 60 mln dawek potencjalnej szczepionki na
COVID-19. Komisja zawarła już umowy z 6 laboratoriami i zakończyła
wstępne rozmowy z siódmym... Więcej

 
Raport na temat przetwarzania danych PNR

12 stycznia Komisja opublikowała raporty na temat wdrażania
porozumień między Unią Europejską i niektórymi krajami (Stanami
Zjednoczonymi, Australią) w sprawie przetwarzania i przekazywania
danych pasażerów (danych PNR) przez przewoźników lotniczych
służbom celnym i służbom ochrony granic... Więcej

Więcej

Projekt podziału funduszu dostosowania do brexitu
13 stycznia Komisja pokazała, jak podzielone zostaną między
państwami członkowskimi środki w ramach pierwszej transzy funduszu
dostosowania do brexitu. Fundusz z budżetem na ponad 5 mld euro ma
wspierać sektory gospodarki najbardziej dotknięte wyjściem

Zjednoczonego Królestwa z jednolitego rynku. Irlandia jest jego największym
beneficjentem - otrzyma ponad 1,052 mld euro. Za nią plasują się Holandia (757,4
mln), Niemcy (455,4 mln), Francja (420,8 mln) i Belgia (324,1 mln)... Więcej

Więcej

Objaśnienie umowy ze Zjednoczonym Królestwem
Komisja opublikowała dokument, który wyjaśnia umowę o handlu i
współpracy zawartą w grudniu 2020 roku między Zjednoczonym
Królestwem i Unią Europejską oraz dostarcza szeregu danych na temat
wymiany handlowej między dwoma stronami... Więcej

 
Podróż do Lizbony na rozpczęcie portugalskiej prezydencji w Radzie

15 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen,
przebywająca w towarzystwie wielu komisarzy z wizytą w Lizbonie z
okazji rozpoczęcia portugalskiej prezydencji, podkreśliła priorytet, jakim
jest dla Unii skuteczne zaszczepienie obywateli. Cieszyła się również z

faktu, że priorytety portugalskiej dostosowane są do tych Komisji, zwłaszcza w kwestii
ożywienia gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji. 7 maja w Porto odbędzie
szczyt społeczny... Więcej

Więcej

Rada : 
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Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia
Za zakończenie swojej wideokonferencji 13 stycznia 27 ministrów
zdrowia wyraziło chęć zwiększenia mocy produkcyjnych szczepionek, a
także wzmocnienia wspólnych negocjacji na rzecz nabycia większej
liczby dawek. Komisarz ds. zdrowia Stélla Kyriakídu przypomniała, że w

czerwcu państwa członkowskie zobowiązały się, że nie będą zawierały umów
dwustronnych ze spółkami farmaceutycznymi. Zwróciła się do krajów członkowskich o
przekazywanie swoich danych o szczepieniu do Europejskiego Centrum Zapobiegania i
Kontroli Chorób (ECDC) "co najmniej dwa razy w tygodniu"... Więcej

 
Posiedzenie Eurogrupy

18 stycznia 19 ministrów finansów strefy euro rozmawiało na temat
narodowych planów odbudowy oraz nierówności makroekonomicznych.
Podkreślili potrzebę koordynacji gospodarczej i unikalną szansę, jaką
daje Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności... Więcej

Więcej

Dyplomacja : 
Europa wystosowuje kolejne ostrzeżenie do Iranu

16 stycznia ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i
Zjednoczonego Królestwa zwrócili się do Iranu o to, by kraj ten
zrezygnował z produkcji uranu metalicznego, która oznacza kolejne
naruszenie porozumień z 2015 roku... Więcej

 
Unia dodaje szefa syryjskiej dyplomacji do swojej czarnej listy

15 stycznia Rada dodała syryjskiego ministra spraw zagranicznych
Fajsala Mekdada do listy osób obłożonych unijnymi sankcjami. Środki te
obejmują zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu na terytorium Unii...
Więcej

 
Unia zwraca się o uwolnienie Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty

18 stycznia, w komunikacie wydanym w imieniu Unii Wysoki
Przedstawiciel Josep Borrell potępił zatrzymanie Aleksieja Nawalnego,
które miało miejsce dzień wcześniej (po jego powrocie do Moskwy) i
zwrócił się o jego "natychmiastowe uwolnienie". Podkreślił, że
aresztowanie A. Nawalnego "potwierdza stałą negatywną tendencję

charakteryzującą się zawężaniem przestrzeni przypadającej opozycji, społeczeństwu
obywatelskiemu i niezależnym głosom w Federacji Rosyjskiej". A. Nawalny wrócił z
Niemiec, gdzie był leczony po próbie zamachu na jego życie z użyciem trucizny (akt
ten przypisuje się rosyjskim władzom). 18 stycznia został skazany na 30 dni więzienia
za naruszenie warunków warunkowego zwolnienia, na jakie został skazany przed
swoim otruciem... Więcej

Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : 
Konkluzje rzecznika generalnego w sprawie transgranicznego przetwarzania danych

13 stycznia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że
RODO umożliwia władzom chroniącym dane osobowe w jednym
państwie członkowskim wnoszenie skarg na naruszenia popełniane
przez przedsiębiorstwo, którego siedziba jest w innym państwie
członkowskim. W 2015 roku belgijski organ ochrony danych zwrócił się
o nakazanie Facebookowi (który ma siedzibę w Irlandii) zaprzestania

umieszczania plików cookies bez zgody użytkowników... Więcej

 
Państwo członkowskie musi upewnić się co do adekwatnego przyjęcia nieletniego bez
opieki w kraju powrotu

14 stycznia Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że przed wydaniem
decyzji nakazującej powrót małoletniego bez opieki państwo
członkowskie powinno sprawdzić, czy w państwie powrotu dostępne są
odpowiednie warunki do jego przyjęcia... Więcej

 
Samo postawienie w stan oskarżenia nie może uzasadniać europejskiego nakazu
aresztowania

W wyroku z 13 stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii stwierdza, że
europejski nakaz aresztowania nie może opierać się wyłącznie na
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postawieniu w stan oskarżenia, ale musi być oparty na krajowym nakazie
aresztowania... Więcej

 
Niemcy : 

Armin Laschet wybrany na przewodniczącego CDU
16 stycznia Armin Laschet wybrany został na przewodniczącego Unii
Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). W trakcie kongresu partii
(zorganizowanego online) zdobył 52,8% głosów i wyprzedził Friedricha
Merza. Trzeci kandydat - Norbert Röttgen został wyeliminowany w I
turze. Laschet, premier landu Nadrenii Północnej-Westfalii od 2017
roku, broni centrystycznej, liberalnej i europejskiej linii, bliskiej tej

kanclerz Angeli Merkel. Na wiosnę CDU i jej bawarski partner CSU wybiorą lidera
swojej listy na wybory 26 września... Więcej

Więcej

Estonia : 
Dymisja premiera Juriego Ratasa

13 stycznia estoński premier Juri Ratas podał się do dymisji z powodu
podejrzeń o korupcję wysuwanych przeciwko jego Partii Centrum (EKE).
Prezydent Kersti Kaljulaid zwróciła się do szefowej opozycji Kaji Kallas o
stworzenie nowego rządu, który powinien zostać zaaprobowany przez

parlament w ciągu 14 dni. 12 stycznia wszczęto dochodzenie przeciwko Partii Centrum,
która w zamian za zezwolenie na projekt budowlany w Tallinie miała otrzymać
dofinansowanie w kwocie 1 mln euro... Więcej

Więcej | Więcej

Francja : 
One Planet Summit w Paryżu

11 stycznia, z okazji 4. One Planet Summit poświęconego wyzwaniom
ochrony bioróżnorodności, w Paryżu oraz online debatowali szefowie
państw i rządów, kierownictwo międzynarodowych i finansowych
organizacji, a także organizacje pozarządowe. Uczestnicy zdecydowali o
przeznaczeniu środków na takie działania jak ochrona gatunków
morskich i lądowych (poprzez Ambitną Koalicję na rzecz Natury i Ludów

oraz Koalicję na rzecz Modelowego Morza Śródziemnego), promowanie agroekologii
(Wielki Zielony Mur na Sahelu), finansowanie bioróżnorodności oraz ochronę lasów
tropikalnych, gatunków i zdrowia ludzkiego (Inicjatywa PREZODE)... Więcej

Więcej

Przyjaźń francusko-niemiecka: dzielące wspomnienia, ale wspólna przyszłość!
22 stycznia, z okazji kolejnego posiedzenia Francusko-Niemieckiego
Zgromadzenia Parlamentarnego, przewodniczący Bundestagu Wolfgang
Schäuble i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Richard Ferrand
opublikowali artykuł w "Ouest France", aby przypomnieć o znaczeniu
stosunków francusko-niemieckich... Więcej

 
Grecja : 

Parlament aprobuje zakup 18 samolotów bojowych Rafale
14 stycznia grecki parlament zaaprobował zakup 18 samolotów
bojowych Rafale od Dassault Aviation. Kontrakt na kwotę 2,5 mld euro
obejmuje dostawę 6 nowych maszyn i 12 używanych do 2023 roku...
Więcej

Więcej

Spotkanie z portugalskim premierem
11 stycznia portugalski premier António Costa przyjął swojego
greckiego odpowiednika Kiriakosa Mitsotakisa w ramach portugalskiej
prezydencji w Radzie Unii. Dwóch premierów odwiedziło siedzibę
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie, której

zadaniem jest zapobieganie wypadkom i zanieczyszczeniu morza... Więcej

Więcej

Włochy : 
Plan naprawy na 222 mld euro i kryzys polityczny

13 stycznia rząd zaprezentował plan naprawy na 222,9 mld euro,
skoncentrowany na 3 ważnych priorytetach: cyfryzacji i innowacjach,
transformacji ekologicznej i inkluzji społecznej. 144,2 mld posłuży do
finansowania nowych projektów, 65,7 mld pójdzie na projekty już
istniejące, a 20 mld przeznaczonych zostanie na projekty w istotnych
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sektorach, takich jak sieć szybkiej kolei, zintegrowane porty, infrastruktura społeczna i
sanitarna oraz 5G. Plan ten zostanie sfinansowany z europejskiego planu odbudowy,
stworzonego, aby wyjść z pandemicznego kryzysu. Po tej prezentacji 3 ministrów partii
Italia Viva byłego premiera Matteo Renziego opuściło rząd... Więcej

Więcej

Holandia : 
Dymisja rządu

15 stycznia holenderski premier Mark Rutte ogłosił dymisję swojego
rządu po opublikowaniu wyników parlamentarnego śledztwa w sprawie
skandalu w administracji. Tysiące rodzin zostały niesłusznie oskarżone o
oszustwa na zasiłkach rodzinnych w latach 2013-2019. Niektóre z nich

zostały zmuszone do zwrotu tych pieniędzy, co pogrążyło je w poważnych problemach
finansowych. Rząd ma prowadzić sprawy bieżące do czasu wyborów parlamentarnych
przewidzianych na 17 marca... Więcej

Więcej

Rada Europy : 
Obserwacje Komisarz Praw Człowieka w sprawie odsyłania migratów w Chorwacji

11 stycznia Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović
upubliczniła swoje obserwacje, dotyczące odsyłania syryjskich
migrantów z Chorwacji do Bośni i Hercegowiny. Podkreśla ona, że
chorwackie władze nie wykorzystywały oficjalnej procedury odsyłania

tych migrantów ani identyfikacji stosownych osób czy ewaluacji szczególnej sytuacji
każdej z nich. Potwierdziła również, że zapoznała się z dowodami złego traktowania
migrantów przez chorwackie siły porządkowe w ramach zbiorowego odsyłania... Więcej

 
Sprawozdania dotyczące zgodności na temat korupcji na Łotwie

11 stycznia Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy
(GRECO) opublikowała dwa sprawozdania dotyczące zgodności na temat
zapobiegania korupcji oraz promowania integralności
parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów na Łotwie... Więcej

 
Wytyczne przeciwko handlowi żywym towarem

12 stycznia Grupa Ekspertów ds. Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi
Rady Europy (GRETA) opublikowała wytyczne, żeby pomóc państwom
członkowskim w walce z handlem ludźmi mającym na celu ich wyzysk
poprzez pracę. GRETA zaleca, aby korzystanie z usług ofiary handlu

było przestępstwem, poprawienie warunków pracy w sektorach skłonnych do
zatrudniania siły roboczej będącej przedmiotem handlu oraz poprawienie ochrony
pracowników migrantów... Więcej

 
Europejski Trybunał Praw Człowieka : 

Krym: dopuszczenie skargi Ukrainy przeciwko Rosji
14 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) ocenił, że
skarga złożona przez Ukrainę przeciwko Rosji po aneksji Krymu w 2014
roku jest "częściowo dopuszczalna". Ukraina oskarża Rosję o naruszenie
12 artykułów, w tym tych dotyczących zakazu tortur, ochrony własności

oraz wolności zgromadzeń i wyznania. Sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Wielką
Izbę ETPC... Więcej

 
Publikacja nagrań Bettencourt przez Médiapart była nielegalna

14 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że nakaz
wersalskiego sądu apelacyjnego, by Médiapart zdjęło ze swojej strony
internetowej nagrania prywatnych rozmów Liliane Bettencourt, nie
naruszył art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącego
swobody wypowiedzi. Ocenił, że publikacja nielegalnych nagrań narusza
prawo do życia prywatnego i że w tym przypadku ograniczenie wolności

wypowiedzi było uzasadnione... Więcej

 
WTO : 

Nowe amerykańskie cła na niektóre francuskie i niemieckie produkty
Od 12 stycznia Stany Zjednoczone stosują dodatkowe, 25-procentowe cła na import
francuskich win i innych alkoholi oraz 15-procentowe na części samolotów
produkowane we Francji i w Niemczech. Te nowe obciążenia wpisują się w konflikt
między Airbusem i Boeingiem o państwowe dotacje i zostały zaaprobowane przez
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WTO, które zezwoliło Stanom Zjednoczonym na nałożenie na unijne
produkty dodatkowych ceł na kwotę 7,5 mld dolarów... Więcej

Więcej

Unia zwraca się o podjęcie działań przeciwko indonezyjskim restrykcjom wobec
eksportu stali nierdzewnej

14 stycznia Unia Europejska zwróciła się o utworzenie specjalnej grupy
w łonie Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby wyeliminować
nielegalne ograniczenia w eksporcie nałożonych przez Indonezję na
surowce niezbędne do produkcji stali nierdzewnej. UE ocenia, że

stanowią one nielegalne ograniczenie dostępu europejskiej metalurgii do surowców...
Więcej

 
Eurostat : 

Nadwyżka handlowa Unii powraca do poziomu sprzed kryzysu
W listopadzie 2020 roku nadwyżka handlowa Unii wyniosła 25,3 mld
euro i w stosunku do listopada 2019 (20,2 mld euro) wzrosła o 27%,
wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 15 stycznia... Więcej

 
Obniżka stopy oszczędności gospodarstw domowych

W III kwartale 2020 roku stopa oszczędności gospodarstw domowych w
strefie euro wyniosła 17,3% i utrzymała się na wysokim poziomie,
pomimo spadku w stosunku do 24,6% z II kwartału, wynika z danych
opublikowanych przez Eurostat 12 stycznia. Stopa oszczędności

przedsiębiorstw pozostaje na niezmienionym poziomie 23,3%... Więcej

 
Kultura : 

Ponowne otwarcie biblioteki Zante
Biblioteka Historyczna Zante (Zakynthos) ponownie otwiera swoje
podwoje po okresie renowacji. Stworzona w 1628 roku biblioteka
publiczna jest najstarszą taką placówką w Grecji i posiada w swoich
zbiorach 50 000 rzadkich wydań i 20 000 książek z ostatnich

dziesięcioleci. Chce wzbudzić zainteresowanie prywatnych sponsorów, żeby załatać
braki kadrowe i mieć środki na utrzymanie rzadkich woluminów... Więcej

Więcej

Bacon i Freud w Madrycie
Do 27 lutego Galeria Marlborough prezentuje 20 rycin Luciena Freuda i
Francisa Bacona zgromadzonych pod hasłem "Kondycji ludzkiej"...
Więcej

 
Bruegel Starszy w 360°

Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, które ma największą na świecie
kolekcję obrazów Pietera Bruegela Starszego, w tym "Wieżę Babel",
zaprasza do odkrywania sali wystawowej poświęconej flamandzkiemu
malarzowi w formacie 3D... Więcej

Więcej

Filharmonia w Warszawie online
Filharmonia Narodowa w Warszawie proponuje na swojej stronie
nagranie z koncertu otwierającego sezon 2020/2021 - interpretację
"Nénie" autorstwa rosyjskiego kompozytora Anatolija Ladowa pod

batutą Andrzeja Boreyki... Więcej

 
Koncerty online w Neapolu

Departament Kultury i Turystyki Gminy Neapol proponuje codziennie w
godz. 14-18 koncerty zarejestrowane w miejskim Pałacu Sztuk, które
nadawane są na facebookowym profilu Napoli suona ancora (Neapol
jeszcze gra)... Więcej
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Celtic Connection 2021 online
2 lutego odbędzie się w internetowa edycja Celtic Connection - festiwalu
muzyki celtyckiej w Glasgow. Festiwal zbierze setkę muzyków z całego
świata i będzie promował muzykę celtycką we wszystkich jej formach,

tradycyjnych i współczesnych... Więcej

 
HyperNuit musicale w Radio France

23 stycznia, od godz. 21.00 Radio France organizuje HyperNuit - 6-
godzinne wydarzenie na żywo, które ma wesprzeć branżę muzyczną.
Setka artystów sceny francuskiej zaprezentuje się "live"; będą
wyjątkowe spotkania artystyczne i świadectwa postaci z branży.

Wydarzenie emitowane będzie w stacjach France Inter, France Musique, France Bleu,
Fip i Mouv'... Więcej

 
Rozpoczęcie fazy projektowej europejskiego Bauhausu

18 stycznia Komisja rozpoczęła fazę projektową inicjatywy "nowy
europejski Bauhaus" - przestrzeni współpracy, dialogu i innowacyjności
służącej "zaprowadzeniu Zielonego Ładu pod strzechy" i rozwinięciu
zrównoważonego stylu życia. W tej pierwszej fazie zdefiniowana
zostanie koncepcja - eksplorowane będą pierwsze pomysły, określone

zostaną najpilniejsze potrzeby i wyzwania. Komisja zachęca do udziału "architektów,
inżynierów, projektantów, naukowców, studentów, przedsiębiorców i kreatywne duchy
Europy"... Więcej

 

 
 
Kalendarz :
 

18
sty.

18-21 stycznia
Bruksela
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

19
sty.

19 stycznia
Wideokonferencja
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

20
sty.

20 stycznia
Wideokonferencja
Posiedzenie Wspólnej Rady UE-Kuba

21
sty.

21 stycznia
Wideokonferencja
Posiedzenie szefów państw i rządów
Frankfurt
Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

25
sty.

25 stycznia
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych
Bruksela
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
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