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Orędzie o Stanie Unii 
Czas europejskiej solidarności 
 

 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dziś w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim swoje priorytety 
na nadchodzący rok oraz swoją wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować budowę 
„bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej Unii”, co było tematem jego 
przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił, że w obliczu coraz bardziej niepewnej sytuacji na 
świecie, Europa musi stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu 
światowej gospodarki. 

Materiały dotyczące Orędzia można znaleźć >>> tutaj. 

Europejska inicjatywa obywatelska                                                                                                                        
Obywatele z inicjatywami 

 

„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” i „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE” – 
to dwie kolejne europejskie inicjatywy europejskiej, o których rejestracji postanowiło kolegium 
komisarzy. Jeżeli w ciągu roku każdą z inicjatyw poprze milion osób z co najmniej 7 państw 
członkowskich, wówczas Komisja Europejska będzie musiała zareagować w ciągu trzech 
miesięcy. 

Deklarowanym celem inicjatywy „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” jest wprowadzenie 
obowiązkowych deklaracji pochodzenia dla wszystkich produktów spożywczych, co pozwoli 
zapobiegać nadużyciom, chronić zdrowie publiczne i zagwarantować prawo konsumentów do 
informacji. W ramach proponowanej inicjatywy „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie 
funduszy UE” wzywa się – z myślą o ochronie interesów finansowych Unii – do stosowania 
zaostrzonych kontroli i surowszych sankcji w tych państwach członkowskich, które nie 
uczestniczą w pracach Prokuratury Europejskiej. 

Szczegóły dotyczące inicjatyw można znaleźć >>> tutaj. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180919_eci_pl
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„Owoce, warzywa i mleko w szkole”                                                                                   
Wraca szkoła, wracają owoce i warzywa   

                                                                  

Unijny program „Owoce, warzywa i mleko w szkole” powraca wraz z rokiem szkolnym do 

szkół w uczestniczących krajach UE. Jego celem jest propagowanie zdrowych nawyków 

żywieniowych wśród dzieci, które w szkole otrzymają mleko, owoce i warzywa. 

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć>>>tutaj. 

 
Zmiany czasu 
Komisja proponuje zniesienie sezonowych zmian czasu 
 

 

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., 
dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas 
letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. 
respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej 
zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania. 

Szczegóły dotyczące działań Unii w tym obszarze można znaleźć >>> tutaj. 

 

 W telegraficznym skrócie: 
 Członek naszego zespołu Dominik Łazarz o programie Erasmus Plus >>> tutaj.  

 
 Airbnb zmienia się pod wpływem Komisji Europejskiej >>> tutaj. 

 
 Są środki na modernizację kolei nr 25 z Łodzi do Dębicy. Szczegóły>>> tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/180903_owoce_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180912_czas_pl
http://www.carpatiabiznes.pl/felietony,dominik_lazarz_program_erasmus_szansa_mlodziezy_na_ciekawe_studia.html
https://ec.europa.eu/poland/news/180920_airbnb_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180912_kolej_pl

