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Inwestycje 
Nowe tramwaje w Toruniu i Wrocławiu 
 

 

81,5 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w sieci tramwajowe i tabor         
w Toruniu i Wrocławiu. - Inwestycje w ramach polityki spójności usprawnią komunikację 
miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE 
pomagają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności ekologicznej – powiedziała 
komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu. 

Informacje nt. Funduszu Spójności można znaleźć >>> tutaj.

Prawo UE                                                                                                                                                         

Śledź zmiany na bieżąco 

 

Od teraz obywatele UE mogą śledzić on-line losy unijnych decyzji prawnych. Zaczął działać 
internetowy rejestr, który ułatwi wyszukiwanie decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego. 
To regulacje, które uzupełniają lub zmieniają przepisy UE i najczęściej dotyczą ekonomii, 
rolnictwa, środowiska i zdrowia publicznego,  jednolitego rynku oraz handlu. 

Rejestr umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i śledzenie aktów delegowanych na 
poszczególnych etapach ich opracowywania – od fazy początkowej, gdy są one planowane przez 
Komisję Europejską, aż po ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym. 

Szczegóły dotyczące rejestru można znaleźć >>> tutaj.

Zamiast słów                                                                                                                             

II etap Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” 

 
  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
http://www.europedirect-rzeszow.pl/aktualnosci/sledz-prace-ue-w-internecie
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Europejski Korpus Solidarności 
Wszystkiego najlepszego z okazji 1. urodzin! 
 

 

Rok po uruchomieniu Europejski Korpus Solidarności liczy już 42745 młodych ludzi ze 
wszystkich państw członkowskich, z czego 2166 rozpoczęło już pracę w 1434 organizacjach. – 
Uczestnictwo w EKS to nie tylko wspaniały sposób na okazanie solidarności. Dzięki niemu 
młodzi ludzie mogą też rozwijać nowe umiejętności i wzbogacić swoje CV – powiedziała 
komisarz Marianne Thyssen. 

W Parlamencie Europejskim i Radzie trwa obecnie debata nad wnioskiem Komisji w sprawie 
wzmocnienia Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez przydzielenie mu własnego budżetu     
i zapewnienie podstawy prawnej jego funkcjonowania, a także w sprawie rozszerzenia zakresu 
jego działalności. 

Szczegóły dotyczące EKS można znaleźć >>> tutaj. 

 

Brexit                                                                                                                                
Pierwszy etap negocjacji zakończony 

Pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Wielką Brytanią na podstawie art. 50 zakończył się 

osiągnięciem wystarczających postępów – uznała Komisja Europejska. Teraz decyzja leży w 

rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy 

możliwe jest przejście do drugiego etapu  negocjacji w sprawie tzw. brexitu. 

Szczegóły można znaleźć >>> tutaj. 

 

 W telegraficznym skrócie: 
 Liderzy wspólnoty przedstawili wspólną deklarację w sprawie priorytetów 

legislacyjnych UE na lata 2018–2019 >>> tutaj.  
 
 KE zapowiada działania w sprawie glifosatu – związku chemicznego stosowanego            

w preparatach chwastobójczych >>> tutaj.  
 

 Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią 

Europejską a Japonią>>> tutaj. 

https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/171208_brexit_pl
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
https://ec.europa.eu/poland/news/171212_Glifosat_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170215_infringements_pl

