EUROPA CAFE W NIEDŹWIEDZKICH
08.12.2018 r. w Niedźwiedzkich odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu
"Europa Cafe". Podczas spotkania rozmawiano o działalności PIEED - Olecko,
najmłodszym uczestnikom przedstawiono tradycje związane z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia w krajach Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
upominki od św. Mikołaja. Więcej: http://europedirect-olecko.pl/europa-cefe/

100 DNI DO BREXITU
Komisja Europejska przygotowała plan działania awaryjnego na wypadek
braku ratyfikacji porozumienia przez Wielką Brytanię. Obejmuje on niektóre
sektory i dziedziny jak prawa obywateli, usługi finansowe, transport, cła i
wywóz towarów. Ratyfikowanie tzw. umowy brexitowej jest obecnie w
rękach brytyjskiego parlamentu. Grudniowe głosowanie w tej sprawie
ostatecznie przeniesiono na styczeń 2019 r.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/181219_brexit_pl

WIZY DO USA NADAL BARIERĄ
Wzajemność wizowa jest podstawową zasadą wspólnej polityki wizowej Unii Europejskiej i
Komisja jest nadal w pełni zaangażowana w to, aby wszystkie państwa członkowskie UE mogły
korzystać z bezwizowych podróży do Stanów Zjednoczonych i traktuje tę kwestię jako swój
priorytet. Komisja – w koordynacji z pięcioma państwami członkowskimi, których obywatele nadal
potrzebują wizy, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych – będzie w tym celu nadal angażować
się ze Stanami Zjednoczonymi w proces zorientowany na wyniki.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/181219_visa_reprocity_pl
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BEZ ROAMINGU, BEZ OGRANICZEŃ
KE przygotowała sprawozdanie, z którego wynika, że po półtora roku po
zniesieniu opłat roamingowych odnotowano natychmiastowy i znaczący
wzrost liczby usług połączeń z telefonów komórkowych i transmisji
danych, z których korzystają obywatele UE podróżując do innych krajów
Unii. Europejczycy coraz swobodniej korzystają z usług łączności
mobilnej za granicą.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/181214_roaming_pl

ROŚNIE OPTYMPIZM WSRÓD EUROPEJCZYKÓW
Najnowsze badania Eurobarometru pokazują pozytywny wizerunek UE
przed wyborami europejskimi. Po raz pierwszy większość Europejczyków
uważa, że ich głos liczy się w UE. Rośnie również liczba Europejczyków,
którzy mają pozytywny wizerunek UE.
Wsparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest nadal silne, a w strefie
euro osiągnęło rekordowy poziom.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/181221_eurobarometr_pl

O ERASMUSIE I KORPUSIE – DZIEŃ INFORMACYJNY
NA NARODOWYM
8 stycznia na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny
Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie zabraknie na nim również stoiska i
warsztatów Eurodesk Polska. Więcej na stronie http://www.eurodesk.pl/szkolenia/o-erasmusie-i-korpusiedzien-informacyjny-na-narodowym%20

PLAN JUNCKERA DZIAŁA W POLSCE
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczyła wsparcie w wysokości 2,1 mld złotych
na pożyczki dla MŚP z banku Alior w Polsce. Pożyczkobiorcy będą mogli liczyć niższe stopy
procentowe oraz dłuższe okresy spłaty.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/181219_alior_pl
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