EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD –
PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA
W dniach 17 lutego 2021 r. w Prostkach i 24
lutego 2021 r. w Giżycku odbyły się spotkania
informacyjne zorganizowane przez PIEED –
Olecko pn. "Europejski Zielony Ład - Przyszłość
Polskiego Rolnictwa". Uczestnicy spotkania
zapoznali się z najważniejszymi założeniami
Komisji Europejskiej w związku z wdrażaniem
strategii "od pola do stołu".
Dyskutowano na temat zdrowej żywności, zmian
klimatu i degradacji środowiska. Podczas spotkania była także promowana działalność Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko
Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID- 19, spotkanie odbyło się w ścisłym reżimie
sanitarnym.

ZAPOMNIANE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
Tylko Grecja, Węgry i Finlandia dokonały pełnej transpozycji nowych unijnych przepisów w
dziedzinie telekomunikacji. W tej sytuacji Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 krajom Unii – w tym Polsce.
Procedura przeciwnaruszeniowa może się zakończyć nawet pozwem do Trybunału Sprawiedliwości
UE. Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/210204_telecom_pl

GOSPODARKA 2021- PANDEMIA DOMINUJE
Europejska gospodarka powoli wychodzi z załamania spowodowanego pandemią koronawirusa.
Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r. przewiduje, że najbliższe dwa lata będą okresem wzrostu w
granicach 3,7-3,9 proc. PKB. Gospodarka Polski ma należeć do najszybciej odbudowujących się – z
szacowanym wzrostem PKP przekraczającym 5 punktów procentowych.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/210211_winter_pl
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WZMOCNIONE PRZPISY HANDLOWE
Weszły w życie nowe zasady umożliwiające skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących
handlu. Wzbogacą one dotychczasowy zestaw narzędzi służących ochronie interesów wspólnoty. Za
sprawą aktualizacji unijnego rozporządzenia dotyczącego egzekwowania przepisów handlowych
rozszerzony został katalog sytuacji, w których Unia może podjąć działania.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/201218_odbudowa_pl

EUROPA GOTOWA NA NOWY WARIANT WIRUSA
KE proponuje szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z
wariantami koronawirusa. Europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami
COVID-19 „Inkubator HERA” będzie polegał na współpracy naukowców, firm
biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w UE i na całym świecie.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/210218_hera_pl

STAŻE W BIURZE EUROPEJSKIEGO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom
uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności,
obejmujące różne dziedziny.
Staże odbywają się w Strasburgu lub Brukseli, mogą być też realizowane online. Stażyści pracują
pod bezpośrednim nadzorem pracownika biura ERPO. Zakres obowiązków wskazywany jest w
konkretnym ogłoszeniu - najbliższa rekrutacja prowadzona jest na dwa rodzaje staży:
 w zakresie zarządzania sprawami kierowanymi do Rzecznika (5 stanowisk);
 w dziale mediów i komunikacji (1 stanowisko).
Więcej informacji: https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-biurze-europejskiego-rzecznika-prawobywatelskich
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