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Zamiast słów 
II edycja konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” 
 

 

Fake News                                                                                                                                      
Dezinformacja uderza w demokrację 

 

Ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – to odpowiedź 
Komisji Europejskiej na coraz częstsze przypadki wprowadzania obywateli w błąd w celu 
uzyskania korzyści np. politycznych. KE zamierza też wspierać rzetelne dziennikarstwo oraz 
promować umiejętności korzystania z mediów. W ostatnim badaniu Eurobarometru 83 proc. 
respondentów stwierdziło, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji.  

Niedawne doniesienia na temat Facebooka i Cambridge Analytica ujawniły, w jaki sposób dane 
osobowe mogą być wykorzystywane w kontekście wyborów. Stanowi to aktualny przykład, że 
niezbędne są dalsze działania, aby zapewnić odporne procesy demokratyczne. Komisja 
Europejska podejmuje kroki w walce z dezinformacją w celu zapewnienia ochrony europejskich 
wartości oraz bezpieczeństwa. 

Więcej o podejmowanych krokach można znaleźć >>> tutaj.

Bezpieczeństwo na drogach                                                                                     
Mniej ofiar. Polskie drogi dalej niebezpieczne. 

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 6-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych, jednak polskie drogi są nadal jednymi z najniebezpieczniejszych w 
Europie. Z opublikowanych przez KE wstępnych statystyk za 2017 r. dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że drugi rok z rzędu liczba ofiar śmiertelnych w Unii 
Europejskiej spadła o około 2 proc. 

Szczegóły dotyczące najnowszych statystyk>>>tutaj.  

https://ec.europa.eu/poland/news/180426_fake_news_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180410_road_safety_pl
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Rozszerzenie UE 

Macedonia i Albania mogą rozpocząć negocjacje 
 

 

Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – 
takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet „rozszerzenie” 
podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie realizacji reform 
gospodarczych, ustrojowych i prawnych. - Polityka rozszerzenia jest głównym czynnikiem 
napędzającym reformy w regionie Bałkanów Zachodnich – skomentował komisarz Johannes 
Hahn. 

Szczegóły dotyczące postępów negocjacyjnych można znaleźć >>> tutaj.

 

Work and Life Balance                                                                                                          
Nowy pakiet przygotowany przez Komisję Europejską 

Łączenie kariery zawodowej i życia rodzinnego jest często wyzwaniem dla pracujących rodziców 

i opiekunów. Dotyczy to w szczególności kobiet, które nadal częściej niż mężczyźni przejmują 

obowiązek opieki nad bliskimi. 

Odchodzenie kobiet z rynku pracy powoduje straty dla gospodarki UE, wynoszące 370 mld euro 

rocznie. Komisja Europejska przygotowała pakiet dot. równowagi między życiem zawodowym i 

prywatnym, który rozszerzy obecne prawa pracujących rodziców i opiekunów. 

Na czym on polega? Zobaczcie wideo i poczytajcie>>>tutaj.

 

 W telegraficznym skrócie: 
 Uwaga! Nasze zaprzyjaźnione VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie znalazło się 

wśród laureatów konkursu EUROSCOLA.  
 

 Sygnaliści pod ochroną >>> tutaj.  
 

 Żywność pod kontrolą >>> tutaj. 
 

 KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej 
otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego>>>tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/180417_enlargement_pl
http://europa.eu/!dt48jH
https://ec.europa.eu/poland/news/180423_whistleblowers_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-badana-skrupulatnie_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180419_retail_pl

