
Szanowni Państwo,
 

Rok 2018 dobiega właśnie końca, a wraz z nim pierwszy 
rok naszej działalności. Jak dla wielu również dla nas miesiąc 
grudzień stanowi czas podsumowań, które pozwolą lepiej 
przygotować się na nowe wyzwania w nadchodzącym roku. 
A mając na uwadze choćby zaplanowane na 2019 rok wybory 
do Parlamentu Europejskiego - jest do czego się przygotowy-
wać. Dlatego też ostatni tegoroczny biuletyn zdominowany 
będzie przez subiektywny przegląd najważniejszych wyda-
rzeń, dotyczących oczywiście Unii Europejskiej. Jak zawsze ży-
czymy zatem przyjemnej lektury oraz... Szczęśliwego Nowego 
Roku :-)  

	 	 	 	 	 Zespół	PIEED	w	Łodzi
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Styczeń 2018
Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii ogólno-
europejską strategię na temat tworzyw sztucznych, stanowią-
cą zgodnie z zapowiedziami, element procesu wprowadzania 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Luty 2018
Przyjęta została strategia na rzecz integracji z Unią Europejską 
sześciu krajów partnerskich w regionie Bałkanów Zachodnich. 
Liderami tej grupy są Serbia i Czarnogóra, których przygoto-
wania mogą umożliwić przystąpienie do Unii Europejskiej  
w 2025 r.

Opublikowany został również projekt umowy dotyczącej wy-
stąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.

Marzec 2018
Kolejnym obowiązkowym wyposażeniem nowych samo-
chodów w państwach Unii Europejskiej będzie od tej pory 
automatyczny system powiadamiania o wypadkach eCall. 
Zadaniem systemu jest automatyczne wybranie w wyniku po-
ważnego wypadku numeru 112 — jednolitego europejskiego 
numer ratunkowego. Celem obowiązkowego wdrożenia syte-
mu jest zmniejszanie liczby śmiertelnych ofiar na drogach.

Kwiecień 2018
Koniec tzw. geoblokowania. Po wejściu w życie nowych prze-
pisów nabywcy i abonenci treści online mogą oglądać filmy 
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słuchać muzyki, czy też pobierać e-booki również podczas po-
bytu w innym kraju Unii Europejskiej.

Maj 2018
Weszły w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych, znanego szerzej jako RODO. Rewolucji w ochro-
nie danych należących do osób fizycznych, zharmonizowanej 
na poziomie całej UE, towarzyszyły liczne obawy i wątpliwości, 
szczególnie ze strony przedsiębiorców i instytucji, wskazując 
na skalę wyzwania, ale też niską świadomość w zakresie po-
trzeby i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Komisja Europejska zainicjowała konsultacje publiczne,  
w których Europejczycy mogli wypowiedzieć się na temat kie-
runków, w jakich podążać winna Unia Europejska. Te pierwsze 
w swoim rodzaju konsultacje zostały przygotowane przez ze-
spół składający się z 96 obywateli z 27 państw członkowskich, 
którzy wspólnie ustalili treść pytań. Konsultacje stanowią 
część szerzej zakrojonej debaty o przyszłości Europy, zainicjo-
wanej białą księgą Komisji w dniu 1 marca 2017 r. Co więcej 
– potrwają one jeszcze do szczytu przywódców UE w Sybinie 
(Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r.

Ponadto Komisja Europejska zaproponowała wdrożenie no-
wych przepisów, dotyczących 10 produktów jednorazowego 
użytku wytwarzanych z tworzyw sztucznych, które najczęściej 
zaśmiecają europejskie plaże i morza. 
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Czerwiec 2018
Oficjalnie przyjęte zostały zmiany w przepisach Unii Europej-
skiej, dotyczących bezpieczeństwa lotniczego. Wbrew pozo-
rom mają one istotne znaczenie dla przeciętnego obywate-
la UE, gdyż jako pierwsze na poziomie europejskim przepisy 
objęły one regulację dotyczące dronów cywilnych, użytkowa-
nych zarówno komercyjnie (np. w ramach działalności foto-
graficznej, planistycznej), jak i rekreacyjnie. Celem przepisów 
jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa, ale także ochrony 
prywatności, danych, w tym tajemnic przedsiębiorstw.

Lipiec 2018
Swoje 50-lecie obchodziła unia celna, która stała się podsta-
wią dla jednolitego rynku, zapewniając bezpieczeństwo gra-
nic UE i chroniąc naszych obywateli przed zabronionymi i nie-
bezpiecznymi towarami, takimi jak broń i narkotyki.

Lipiec okazał się mniej przyjemny dla firmy Google, naktórą 
nałożona została kara w wysokości 4,34 mld euro za narzuca-
nie nielegalnych ograniczeń producentom urządzeń z syste-
mem Android i operatorom sieci komórkowej, co wzmocnić 
miało dominującą rolę wyszukiwarki Google.

Sierpień 2018
Grecja pomyślnie zakończyła trzyletni program pomocy stabi-
lizacyjnej, który zabezpieczył jej miejsce w samym sercu stre-
fy euro i Unii Europejskiej. W programie tym zastosowano 
skoordynowane podejście do rozwiązania głęboko zakorze-
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nionych i obecnych od lat problemów strukturalnych, które 
były jednym z powodów wystąpienia kryzysu gospodarczego 
w Grecji.

Wrzesień 2018
Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker 
wygłasił orędzie o stanie Unii w 2018 r., w którym przedstawił 
priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję, w jaki spo-
sób możemy nadal budować bardziej zjednoczoną, silniejszą  
i demokratyczną Unię. 

Październik 2018
Od tego momentu w całej Europie pojawia się nowy zharmo-
nizowany zestaw etykiet paliwowych, dzięki któremu w do-
wolnym miejscu w UE kierowcy będą lepiej poinformowani  
o charakterystyce paliwa odpowiedniego dla ich pojazdów.

Listopad 2018
Przywódcy państw i rządów 27 krajów zatwierdzili na szczycie 
Unii Europejskiej umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii i deklarację polityczną dotyczącą przyszłych relacji. 

We Francji rozpoczęły się protesty tzw. ruchu żółtych ka-
mizelek, wywołane planowanymi podwyżkami akcyzy na 
paliwo i wzrastającymi kosztami utrzymania. Zapowiedzi 
rządzących dotyczące wstrzymania podywżek nie zakoń-
czyły protestów, co może mieć znaczenie w obliczu przy-
szłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.
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co kiedy gdzie – Działania PIEED Łódź

co: finał Turnieju Debat Oksfordzkich „Debaty o Europie”,  
w którym zmierzyły sie dwie drużyny z XXVI LO w Łodzi. Przed-
miotem debaty były tezy, dotyczące kluczowych zagadnień 
związanych ze współczesnymi wyzwaniami, stojącymi przed 
Europą

kiedy: 20 grudnia 2018

gdzie: XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

co: lekcje europejskiej dotyczące zasad funkcjonowania Unii 
Europejskiej

kiedy: 3 grudnia 2018

gdzie: Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Łódź
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

tel. 605 420 320 
e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com

www.europedirect-lodz.pl

Godziny otwarcia punktu: 
  poniedziałek:  9.00 - 13.00
  wtorek:  9.00 - 13.00
  środa:   12.00 - 16.00
  czwartek:  9.00 - 13.00
  piątek:  9.00 - 13.00

Poglądy zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej


