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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów 
Życzenia świąteczno-noworoczne 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku nasz zespół życzy wszystkim dużo 
zdrowia, spokoju i wszechogarniającej dobroci.  Mamy nadzieję, że rok 2019 przyniesie 

nam wszystkim jeszcze więcej możliwości współpracy! Do zobaczenia 2 stycznia! 

 
Eurostat 
Europejczycy ufają Unii 
 

Większość Europejczyków wyraża przekonanie, że ich głos liczy się w UE – wynika                            

z najnowszego badania Eurobarometru. Rośnie również liczba obywateli wspólnoty, którzy mają 

pozytywny wizerunek Unii. Dwadzieścia lat po wprowadzeniu wspólna waluta cieszy się 

poparciem trzech czwartych mieszkańców krajów, w których euro zastąpiło waluty narodowe – 

to rekordowy poziom akceptacji. 

 

Szczegóły dotyczące badania można znaleźć w Komunikacie Prasowym Komisji 

Europejskiej>>>tutaj.  

 
Brexit 
KE przygotowała porozumienie awaryjne 
 

Komisja Europejska przygotowała plan działania awaryjnego na wypadek braku ratyfikacji 

porozumienia przez Wielką Brytanię. Obejmuje on niektóre sektory i dziedziny jak prawa 

obywateli, usługi finansowe, transport, cła i wywóz towarów. Ratyfikowanie tzw. umowy 

brexitowej jest obecnie w rękach brytyjskiego parlamentu. Grudniowe głosowanie w tej sprawie 

ostatecznie przeniesiono na styczeń 2019 r. 

 

Więcej informacji na temat porozumienia można znaleźć na stronie Przedstawicielstwa 

Komisji Europejskiej>>>tutaj. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6896_pl.htm
https://ec.europa.eu/poland/news/181219_brexit_pl
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów                            
Debata podsumowująca 2018 r. w UE 

 
PIE ED-Rzeszów wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania byli gospodarzami debaty pt. 
"Co dalej Unio?", w której wzięło udział blisko 150 osób z całego Podkarpacia.  Podczas 
spotkania podsumowano mijający rok w Unii z perspektywy Polski i województwa 
podkarpackiego oraz przedstawiono potencjalne scenariusze dalszej integracji                                            
z uwzględnieniem Brexitu. 

W debacie udział wzięli: prof. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ, ekspert ds. 
prawa UE, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Piotr Maciej 
Kaczyński, ekspert Team Europe Komisji Europejskiej. Spotkanie poprowadził Dominik Łazarz, 
wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.  

- Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie polskiej obecności w Unii Europejskiej  
w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podkarpackiego. Debata stanowiła 
także lokalną dyskusję dotyczącą kształtu i przyszłości Unii zainicjowaną przez 
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera – informuje Sylwia K. Mazur                    
z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów. 

Podczas spotkania poruszano tematy oscylujące wokół m.in.: pozycji  Polski w Unii Europejskiej 
w kontekście uruchomienia procedury dotyczącej praworządności, wyzwań stojących przez 
Wspólnotą w odniesieniu do rosnących postaw nacjonalistycznych w krajach UE oraz skutków 
Brexitu, a także wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.  

Na zakończenie spotkania zaprezentowano pokaz mody inspirowanej motywami z flag państw 
członkowskich UE i różnorodnością Europy, przygotowany przez Zespół Szkół Innowacyjnych w 
Jarosławiu pod kierunkiem Lucyny Czai i Zofii Paluch. 

Krótkie wideo podsumowujące wydarzenie można znaleźć >>> tutaj. 

Zdjęcia z wydarzenia można znaleźć >>>tutaj.  

Zamiast słów                                                                                                                             

II etap Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tfyl9NSqTXs
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFztENACEIA9CNLoUCwv6LmZOIvy~_lVMJo6gK1qEj~%3BpMHSE1qJC9QSBrUu4E8QOglUd8QF93OCB9nAKbUuXQNsyNmxeoe8YeeLrQ24ryWd.bps.a.1643424969136365&type=1&__xts__%5b0%5d=68.ARDj6YoucwiywXTdg-tLjnftm1Vtk8WHU7QPUFDVkkA4IdwCFtuDsmhLK4I_UtjHuBU42CpBwFdzpIeflAjuJFpyQBt2gukWtggSYVz3bB2d4oJ_Wica22gZis_FdbK-demNc3PML3PRS1bCvqZpR3mEiDYNzoilLOS3H2EjgbyGbE_ynE-3NngxthNa3JCOfQbIt-ysZOc0T64obEPhgyzulAxx83GP-fikSM5LNmYM2WFEsne8OPIWtzoowO-yU-x0_znjSINeTUEhK_JCFOk-jsxPqzKqbgmy7PRbAwVkkHK__5_hhnHzovku1kgD-J9D1DrB-e4uptygBduPnnCgR_MnvIhkz6vGKeQy6D8icDwir0F-rHfOm1Lj6GAQNE3OTEKSLYjkvIk3Vd52oiMc_mM-1_-ndOPGhHW4osGuAwKcOmd9PiizO7mvSUBXYYH9MS-tSGviYzAeyqrywOwXTHBeI41ux5jMrqCJHR0PgVziWEJmHAM4GrKhQueJF0YBYn0y7mQ_x77QZyh_U0MAh4iLipPZUHm-Uw&__tn__=HH-R

