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Nowa Komisja Europejska  
Parlament Europejski przegłosował 27 listopada 2019 r.  

wybór nowej Komisji Europejskiej  
pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.  

 
•Nowa Komisja zatwierdzona 461 głosami za, przy 157 
głosach przeciw i 89 wstrzymujących się. 
•Pięcioletnia kadencja Komisji rozpocznie się 1 grudnia. 
•Kompetencje kandydatów na komisarzy zostały pozytywnie 
zweryfikowane przez Parlament podczas wysłuchań 
poselskich. Przypominamy, że polskim komisarzem ds 
rolnictwa będzie Janusz Wojciechowski. 
•Po raz pierwszy Komisji Europejskiej przewodniczy 
kobieta, nigdy dotąd nie było tak wielu kobiet wśród 
komisarzy. 

Źródło: europarl.europa.eu/  
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Parlament Europejski  
ogłasza kryzys klimatyczny 

Parlament ogłasza kryzys klimatyczny  
i chce natychmiastowych działań w celu  

ograniczenia skutków zmian klimatu.  
•Komisja Europejska musi zapewnić, że 
wnioski legislacyjne będą zgodne z celem 
1,5°C 

•UE powinna ograniczyć emisje o 55% 
do 2030 aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną do 2050 

•Wezwanie do ograniczenia emisji 
związanych z transportem morskim oraz 
lotniczych 

Podczas konferencji ONZ, UE powinna zobowiązać się do zerowej emisji gazów cieplarnianych 
netto do 2050, uważa Parlament. 

W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Madrycie w 
dniach 2-13 grudnia, w czwartek Parlament przyjął rezolucję deklarującą kryzys dotyczący klimatu 
oraz środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej. Posłowie chcą również, 
aby Komisja zapewniła pełne dostosowanie wszystkich stosownych wniosków legislacyjnych i 
budżetowych do celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C. 

W osobnej rezolucji, Parlament wzywa UE do przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 roku, podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych. 
Posłowie wzywają również nową Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do 
włączenia celu ograniczenia emisji o 55% do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu.x 

Źródło: europarl.europa.eu/ 

Zostań 
uczestnikiem  

European Youth 
Event 2020  

Poszukiwani młodzi ludzie, świetnie 
posługujący się językiem angielskim, 
zainteresowani tematyką unijną, 
którzy wcielą się w rolę reporterów 
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podczas wydarzenia European Youth Event 2020 w Parlamencie Europejskim w 
Strasburgu od 29 do 30 maja.  Uczestnicy otrzymają 900 euro wynagrodzenia. Jeśli masz 
od 18 do 30 lat, nie czekaj, aplikuj już teraz.  
Więcej informacji znajdziesz tutaj 
 
Źródło: europarl.europa.eu/ 

Wystartował konkurs DiscovereEU   
Masz wolne 30 dni w okresie  
1 kwietnia - 31 października 2020? 
Urodziłeś się się między 1 stycznia 
2001 r.  a 31 grudnia 2001 r. ? 
Jeśli tak, zgłoś się do konkursu 
DiscoverEU zorganizowanego przez 
Komisję Europejską . Inicjatywa 
DiscoverEU umożliwi Ci odbycie 
zaplanowanej przez siebie podróży, do 
wygrania jest bilet kolejowy! 
Twoja podróż może trwać minimalnie 
1 dzień i maksymalnie 30 dni. 
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj. 

 
Źródło: europarl.europa.eu/ 
 

EUROPE DIRECT ŁÓDŹ - W AKCJI  

Śladami smaków 
europejskich 

28 listopada i 3 grudnia odbyły się spotkania 
z kuchnią i kul turą innych krajów 
europejskich. Tym razem poznaliśmy  trochę 
lepiej hiszpańskie oraz bułgarskie smaki , ich 
tradycję , oraz zwyczaje . Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za przybycie.  
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O cyber zagrożeniach  
i nie tylko 

2 grudnia wraz z Europe Direct w Piotrkowie 
Trybunalskim zorganizowaliśmy Dialog 
Obywatelski. Naszym gościem była p. 
Małgorzata Figwer z Komisji Europejskiej. 
Rozmawialiśmy o cyber zagrożeniach i 
możliwościach ich ograniczenia.
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ  

EUROPE DIRECT - ŁÓDŹ 
UL. SIENKIEWICZA 55, 90-009 ŁÓDŹ 

E-MAIL: EUROPEDIRECTLODZ@NEWTECHLODZ.COM    
WWW.EUROPEDIRECT-LODZ.PL   

UL. SIENKIEWICZA 55, 90-009 ŁÓDŹ

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