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Orędzie o Stanie Unii
Łapiemy wiatr w żagle

To czas na zbudowanie do 2025 r. bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej
Europy – mówił Jean-Claude Juncker w tegorocznym Orędziu o stanie Unii. W programowym
przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący KE nakreślił
polityczne i gospodarcze kierunki, w jakich powinna się rozwijać wspólnota, aby zapewnić
swoim obywatelom bezpieczeństwo, dobrobyt i ochronę socjalną.
Pełny tekst Orędzia można znaleźć >>> tutaj.

Roaming
Pierwsze wakacje bez opłat

Europejscy użytkownicy telefonów komórkowych spędzili pierwsze wakacje bez dodatkowych
opłat roamingowych. Oznacza to, że mogli korzystać z komórki za granicą w taki sam sposób jak
w swoim kraju. Według badania Eurobarometr Flash, o zniesieniu roamingu wie zdecydowana
większość użytkowników, co wpływa na częstsze korzystanie z telefonu podczas pobytu
zagranicznego.
Z opublikowanego badania Eurobarometr Flash wynika, że zdecydowana większość
Europejczyków już teraz dostrzega korzyści wynikające z roamingu bez dodatkowych opłat.
Dzięki nowym unijnym przepisom w sprawie roamingu, które obowiązują od 15 czerwca,
konsumenci mogą korzystać z komórki w innych krajach UE na takich samych zasadach jak w
kraju rodzinnym, czyli bez dodatkowych opłat. 71 proc. uczestników badania wie, że opłaty
roamingowe zostały zniesione, a 72 proc. twierdzi, że oni sami lub ich znajomi odniosą
w związku z tym korzyści.
Szczegóły dotyczące zniesienia roamingu można znaleźć >>> tutaj.
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Zamiast słów
UE – Kanada: CETA już działa

Żywność
Unia nie zgadza się na podwójne standardy

- Nie zaakceptuję, że w niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność niższej jakości niż w
innych krajach mimo identycznego opakowania i marki – mówił niedawno przewodniczący KE
Jean-Claude Juncker. Dlatego Komisja opublikowała właśnie zbiór wytycznych w sprawie
stosowania unijnego prawa żywnościowego i ochrony konsumentów do produktów o podwójnej
jakości. Problem zgłaszały m.in. rządy Polski i Słowacji.
Wytyczne mają pomóc organom krajowym w ustalaniu, czy dane przedsiębiorstwo łamie prawo
UE, sprzedając produkty o podwójnej jakości w różnych krajach.
Szczegóły dotyczące działań Unii w tym obszarze można znaleźć >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:
 Budżet za 2016 rozliczony >>> tutaj.


Nowy etap w unijnej polityce migracyjnej >>> tutaj.

 Komisja Europejska szuka praktykantów. Szczegóły >>> tutaj.
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