POSTAW NA KLIMAT
Jesteś studentem grafiki lub pochodnego kierunku? Chcesz mieć wpływ
na przyszłość naszej planety? Weź udział w pierwszej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego Galeria Plakatu Europejskiego.
Do wygrania jest nawet 1000 złotych. Uwaga! Do rywalizacji
przyjmowane są tylko prace indywidualne. Termin nadsyłania prac
konkursowych
to
30
listopada
2020
r.
Szczegóły:
https://ec.europa.eu/poland/events/201017_climate_pl

PRAWA PASAŻERÓW W RUCHU KOLEJOWYM
Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unowocześnienia praw pasażerów
w ruchu kolejowym. Jednocześnie w proponowanej umowie wskazano na nadzwyczajne
okoliczności - takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub pandemie, przy których operatorzy
zostaliby zwolnieni z wypłaty odszkodowania.
Szczegóły: https://ec.europa.eu/poland/news/200101_passengers_rights_pl

SOLIDARNA POMOC
Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia finansowego w
wysokości ponad 823 mln euro w ramach Funduszu Solidarności UE (FSUE)
na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Chorwacji i powodziach w Polsce. Pakiet
ten przewiduje również płatności zaliczkowe dla Niemiec, Irlandii, Grecji,
Hiszpanii, Chorwacji, Węgier i Portugalii w celu wsparcia tych krajów w
walce z pandemią koronawirusa. Więcej:
https://ec.europa.eu/poland/news/201009_solidarity_fund_pl

REGIOSTARS 2020
Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców tegorocznej edycji nagród REGIOSTARS za najlepsze
projekty w obszarze polityki spójności w całej Unii.
Szczegóły: https://ec.europa.eu/poland/news/201017_regiostars_pl
https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

STAŻE im. ROBERTA SCHUMANA
W PARLAMENCIE EUROPEJKIM
Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje płatnych staży: w sekretariacie siedziby głównej (staże
Schumana) oraz u posłów do Parlamentu Europejskiego. Staże Schumana można zrealizować w
jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego - Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu
- lub w biurach łącznikowych w państwach członkowskich. W zależności od konkretnej oferty
praktyki odbywają się w różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE,
finanse, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja lub IT.
Kto może aplikować?
Staże przeznaczone są dla osób, które:
 mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
 skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki;
 posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 bardzo dobrze znają dwa oficjalne języki UE;
 przedstawią zaświadczenie o niekaralności.
Więcej: https://www.eurodesk.pl/granty/staze-schumana-pe

POLSKA AKCYZA PRZED TRYBUNAŁEM
Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polska będzie musiała bronić krajowych przepisów
uniemożliwiających producentom lekarstw korzystanie ze zwolnień z akcyzy. Skargę skierowała
Komisja Europejska. Unijne przepisy przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego
importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyk jest jednak
inna.. Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/201030_TSUE_pl

NADZÓR NAD IMPORTEM BIOETANOLU
KE wprowadza nadzór nad importem do UE etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych. W
sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanej COVID-19 w ostatnich miesiącach
odnotowano znaczne zwiększenie importu bioetanolu po niskich cenach. Branża przedstawiła
dowody świadczące o tym, że dalszy wzrost importu bioetanolu spowodowałby straty gospodarcze
dla sektora. Więcej https://ec.europa.eu/poland/news/201104_bioethanol_pl
:
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