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PRAWA AUTORSKIE 
Parlament zatwierdził nowe przepisy dotyczące praw autorskich w Internecie 

Dzięki nowym przepisom o prawach 
autorskich twórcy i wydawcy wiadomości 
otrzymali możliwość negocjowania z 
gigantami internetowymi, internet 
pozostanie jednak przestrzenią wolności 
słowa. 
Posłowie przyjęli dyrektywę 348 głosami 
do 274, przy 36 wstrzymujących się od 
głosu. Oznacza to, dla Parlamentu 
E u r o p e j s k i e g o , k o n i e c p r o c e s u 
legislacyjnego, który rozpoczął się w 
2016 r. Teraz do państw członkowskich 
należeć będzie zatwierdzenie decyzji Parlamentu w nadchodzących tygodniach. Jeśli 
zaakceptują one tekst przyjęty przez Parlament Europejski, wejdzie on w życie po 
opublikowaniu w dzienniku urzędowym, a następnie państwa członkowskie będą miały 2 
lata na jego wdrożenie. 
Nowe przepisy mają na celu zapewnienie, że prawa i obowiązki wynikające z prawa 
autorskiego będą miały zastosowanie również w sieci. Będą one miały bezpośredni w pływ 
na takich gigantów internetu jak YouTube, Google News czy Facebook. 
Dyrektywa ma na celu zwiększenie szans posiadaczy praw, zwłaszcza muzyków, 
wykonawców i autorów scenariuszy (twórców), a także wydawców wiadomości, na 
wynegocjowanie lepszych umów o wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, gdy są 
one dostępne na platformach internetowych. Czyni to poprzez uczynienie platform 
internetowych bezpośrednio odpowiedzialnymi za treści zamieszczane na ich stronach 
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internetowych oraz poprzez automatyczne przyznanie wydawcom wiadomości prawa do 
negocjowania w imieniu swoich dziennikarzy umów dotyczących newsów 
wykorzystywanych przez agregatory wiadomości.  
Źródło: europarl.europa.eu/ 

KONKURS 
INSTAGRAMOWY 

#I am Europe  
konkurs na 

najciekawsze 
portrety obywateli 

Starego Kontynentu.  
Do wygrania wyjazd 

do Brukseli. 

W związku ze zbliżającymi się eurowyborami Parlament Europejski postanowił 
zaktywizować Europejczyków i ogłosił konkurs na najciekawsze portrety obywateli 
Starego Kontynentu. Do wygrania wyjazd do Brukseli. 
Aby wziąć udział w zabawie wystarczy zamieścić na Instagramie swój portret lub portret 
ważnej dla nas osoby i dołączyć do zdjęcia kilka zdań wyjaśnienia. Zdjęcia należy opatrzyć 
hashtagiem #iameurope i otagować @europeanparliament. Dodatkowo trzeba 
zarejestrować się na stronie kampanii This time I'm voting. 
Autorzy 6 najlepszych fotografii otrzymają zaproszenia na Dni Otwarte Parlamentu 
Europejskiego, które odbędą się w Brukseli 4 maja 2019 roku.  
 
Więcej informacji o konkursie 
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e-mail: 
europedirectlodz@newtechlodz.com  
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-take-part-in-our-instagram-photo-contest
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Nowotwory pochodzenia zawodowego 
Przepisy unijne dotyczące czynników rakotwórczych w miejscu pracy 

 
 Nowotwory są przyczyną ponad połowy zgonów 
związanych z pracą w UE. Dowiedz się więcej o 
przepisach unijnych dotyczących ochrony pracowników 
przed czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy. 

W celu dalszego zmniejszania ryzyka zachorowania na 
raka wśród pracowników, Parlament Europejski 
zatwierdził trzeci przegląd dyrektywy w sprawie 
ograniczenia szkodliwych substancji w miejscu pracy w 
dniu 27 marca 2019 r. Dyrektywa nakłada limity 
narażenia dla pięciu chemikaliów stosowanych w wielu 
sektorach, w tym przy produkcji akumulatorów niklowo-
kadmowych, w hutnictwie cynku i miedzi , w 
laboratoriach, w elektronice, w zakładach pogrzebowych, 
w budownictwie, w ochronie zdrowia, przy produkcji 
tworzyw sztucznych i w recyklingu. 

Zmieniona dyrektywa UE zawiera obecnie limity 
narażenia dla 27 rakotwórczych substancji chemicznych. 
Źródło: europarl.europa.eu/ 
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Ponieważ świat nie poczeka do kolejnego razu.  
Nie zapomnij wziąć udział w wyborach europejskich!  

#Tymrazemglosuje 

http://europarl.europa.eu/
https://www.tymrazemglosuje.eu/?recruiter_id=211964&fbclid=IwAR0vUO11EP4b2dtxu4bGiS_cXtQVHo6pwXJGomgTHD8Lw2Mfc0NQUBYcxRA#xtor=AD-41-%5BThistimeimvoting_PL%5D-%5B032019%5D-%5Blink%5D-%5Bmessenger%5D
https://www.tymrazemglosuje.eu/?recruiter_id=211964&fbclid=IwAR0vUO11EP4b2dtxu4bGiS_cXtQVHo6pwXJGomgTHD8Lw2Mfc0NQUBYcxRA#xtor=AD-41-%5BThistimeimvoting_PL%5D-%5B032019%5D-%5Blink%5D-%5Bmessenger%5D
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Polsko-niemiecko-francuskie spotkanie 
dla młodzieży „Voting4Europe”  

 
Masz 18-28 lat i interesujesz się sprawami UE? Oto 

warsztat dla Ciebie! W kwietniu w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu młodzież z Polski, Niemiec  

i Francji zbierze się, aby dyskutować o sprawach Unii  
i zbliżających się wyborach. Zgłoś się i Ty! 

Więcej informacji 

8 oraz 11 marca 2019r. w Brzezinach  
odbyły się warsztaty dla lokalnych 

przedsiębiorców. 
Rozmawialiśmy o możliwościach jakie daje im UE 

oraz jak wejść na rynki zagraniczne i zacząć 
współpracę międzynarodową. W trakcie 

warsztatów przeprowadziliśmy również networking 
oraz prezentację dobrych praktyk z innych państw. 
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ŚLEDŹ NASZE 
DZIAŁANIA

JUŻ NIEBAWEM 

• Happening 
promujący udział  
w wyborach do PE 

• Piknik z okazji „Dnia 
Europy" z grami, 
quizami i zabawami 

• Warsztaty dla NGO 
z zakresu 
pozyskiwania 
funduszy unijnych, z 
programów: POWER, 
Erasmus+, RPO

 
Punkt Informacji Europejskiej  

Europe Direct - Łódź 
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź 

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

„Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”

mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50445-dyskusje-i-warsztaty-o-unii-europejskiej

