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Komisja Europejska
Priorytety na 2018

Na swoim pierwszym spotkaniu w 2018 r. Kolegium Komisarzy UE przedyskutowało priorytety
do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaliczono do nich: dokończenie reformy Unii
Gospodarczej i Walutowej, bezpieczeństwo granic zewnętrznych wspólnoty, przegląd unijnego
systemu azylowego i przywrócenie działania porozumienia z Schengen na terenie całej Unii.
Informacje nt. priorytetów można znaleźć >>> tutaj.

Prawa podstawowe
Ochrona danych prawem podstawowym

Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie,
będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. 28
stycznia w UE obchodzony był Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Szczegóły dotyczące ochrony można znaleźć >>> tutaj.

Prawa człowieka
Handel wspiera prawa człowiek
Unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka – ocenia
opublikowane wspólnie przez KE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych sprawozdanie.
Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka
i praw pracowniczych, dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju.
Więcej nt. działań Unii można znaleźć>>>tutaj.
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Zamiast słów
Bułgarska prezydencja w Radzie UE (styczeń-czerwiec 2018)
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EURODESK
Informator o stażach i praktykach

W najnowszym informatorze Eurodesk Polska "Staże i praktyki w instytucjach
międzynarodowych" znajdziesz opisy niemal wszystkich staży i praktyk oferowanych przez
instytucje międzynarodowe – unijne, europejskie i globalne. Twórcy opisali też w nim
największe międzynarodowe programy, w ramach których można wyjechać na staż – do
instytucji, organizacji, firm.
Informator można znaleźć >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:


Pomoc dla stoczni zatwierdzona przez KE>>>tutaj.



UE inwestuje w Afryce z Gatesami>>> tutaj.



Komisja przeciwdziała hejtowi w sieci >>> tutaj.



EUtobusy w Warszawie>>>tutaj.
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