
STYCZEŃ 2021 ROK NUMER 1 

Szczepienia na COVID-19: potrzebna większa 
solidarność i przejrzystość  

W całej Europie rozpoczęła się historyczna masowa kampania szczepień, by 
powstrzymać pandemię wirusa COVID-19.  

19 stycznia podczas debaty plenarnej na 
temat globalnej strategii UE w zakresie 
szczepień na koronawirusa większość 
posłów do PE wyraziła poparcie dla 
wspólnego podejścia UE, które zapewniło 
szybkie opracowanie i dostęp do 
bezpiecznych szczepionek. Posłowie 
apelowali o jeszcze większą solidarność w 
zakresie szczepień i więcej przejrzystości w 
kwestii umów na dostawy szczepionek 
zawieranych z firmami farmaceutycznymi. 

Źródło: europarl.europa.eu 

Nowe stosunki UE-Wielka Brytania:  
jak brexit wpłynie na nasze życie? 

Stosunki UE-Wielka Brytania zmieniają się w następstwie brexitu i 
porozumienia osiągniętego pod koniec 2020 roku. Dowiedz się, co te 

zmiany oznaczają dla Ciebie. Przeczytaj tutaj  
Źródło: europarl.europa.eu 
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Portugalska prezydencja w Radzie  
Portugalia przyjęła półroczną rotacyjną prezydencję w Radzie UE 1 stycznia 

2021 r.  
 

20 stycznia premier Portugalii António 
Costa omówił z europosłami priorytety 
swojego kraju na przewodnictwo na 
najbliższe 6 miesięcy.  

P o w o d z e n i e k a m p a n i i s z c z e p i eń 
przeciwko COVID-19 oraz doprowadzenie 
do ożywienia gospodarczego i społecznego 
w oparciu o zmiany cyfrowe i klimatyczne 
to główne wyzwania dla portugalskiej 
prezydencji Rady, stwierdził premier 

Costa, wzywając jednocześnie państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy na rzecz osiągnięcia tych celów. Międzynarodowa 
solidarność będzie również kluczem do pokonania wirusa - dodał. 

Inne wyzwania, takie jak kryzys klimatyczny, również zasługują na pełną uwagę UE, 
powiedział premier. Pod hasłem "Czas na realizację" prezydencja portugalska skupi się na 
przyjęciu europejskiej ustawy o ochronie klimatu, postępach w pracach nad pakietem 
ustaw o usługach cyfrowych, realizacji europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
wzmocnieniu partnerstw międzynarodowych, zwłaszcza z Wielką Brytanią, USA i 
Ameryką Łacińską. Portugalia będzie również gospodarzem szczytu UE-Indie w Porto, 
dotyczącego kwestii cyfrowych, handlu, inwestycji, produktów farmaceutycznych, nauki i 
przestrzeni kosmicznej. 

Przewodnicząca Komisji Ursula von 
der Leyen z zadowoleniem przyjęła 
fakt, że prezydencja portugalska 
s k u p i ł a s i ę n a k w e s t i a c h 
społecznych i powiedziała, że 
Komisja zaktualizuje swoją strategię 
p r z e m y s ło wą , a b y p o m ó c w 
tworzeniu "wysokiej jakości miejsc 
pracy w świecie po pandemii". 
Zielone, cyfrowe i sprawiedliwe 
ożywienie gospodarcze musi być 
ożywieniem na rynku pracy", 
podkreśliła. Posłowie do PE szeroko poparli propozycje prezydencji portugalskiej. 
Podkreślono w nich kryzys gospodarczy i społeczny spowodowany kryzysem COVID-19, 
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potępiono jednostronne działania państw członkowskich w zakresie szczepień oraz 
zwrócono się o to, by plany naprawy gospodarczej koncentrowały się na tworzeniu miejsc 
pracy i zmniejszaniu nierówności.  
 
Ciekawostka 
Poniżej prezentujemy oficjalne logo 
portugalskiej prezydenci.  
Czy wiesz. że „Słońce i ster”. 
Wzorowane jest na fladze UE; jego 
k o l o r y t o n i e b i e s k i i żó ł t y . 
Oryginalne 12 gwiazdek (jak na 
fladze UE) rozwija się w 27 (jak 
liczba krajów członkowskich), czyli 
szerszą , spójną i różnorodną 
konstrukcję. 
27 elementów zamienia się w słońce i ster, symbolizujące historię, geografię i otwartość 
Portugalii na świat oraz jej zamiar pokierowania UE ku przyszłości 

Zapoznaj się z oficjalną stroną prezydencji portugalskiej  
 
Źródło: europarl.europa.eu 

Nowy prezydent USA: szanse na poprawę 
stosunków UE-USA  

Europosłowie widzą w prezydenturze Joe Bidena szansę dla Europy na 
wzmocnienie więzi między UE i USA  

i współdziałania w obronie 
demokratycznego porządku. 

 
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles 
Michel otworzył debatę, mówiąc: "Dzisiejszy 
dzień jest okazją do ożywienia naszych 
stosunków transatlantyckich, które bardzo 
ucierpiały w ciągu ostatnich czterech lat. W 
tym czasie świat stał się bardziej złożony, 
mniej stabilny i mniej przewidywalny. 
Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wymaga 
to od nas, Europejczyków, by wziąć nasz los 
w swoje ręce, by bronić naszych interesów i 
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promować nasze wartości. Wspólnie z USA musimy stać na fundamencie opartego na 
zasadach porządku międzynarodowego, działając na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, 
dobrobytu, wolności, praw człowieka i równości płci". 

Wystąpienie przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen utrzymane było w podobnym 
tonie: "Europa ma teraz przyjaciela w Białym Domu i jest gotowa na nowy start ze swoim 
najstarszym i najbardziej zaufanym partnerem. Musimy dążyć do globalnych zmian 
opartych na wspólnych wartościach", na demokracji, w dziedzinie zmian klimatycznych, 
przeciwdziałaniu pandemii, wyzwań cyfryzacji. Odnosząc się do ataku na Kapitol, 
przygotowanego w Internecie, do mowy nienawiści i dezinformacji szerzonej za 
pośrednictwem mediów społecznościowych, von der Leyen wezwała do współpracy z USA 
w celu uregulowania kwestii gigantów technologicznych (tzw.”wielkiej czwórki). 
"Nieokiełznana władza polityczna internetowych gigantów musi być ograniczona", 
ponieważ ich działanie musi opierać się na prawie, a nie na "arbitralnych decyzjach 
podejmowanych przez tego czy innego prezesa zarządu firm z Doliny Krzemowej", 
powiedziała. 

Źródło: europarl.europa.eu 

Zgłoś się do konkursu o Europejską Nagrodę 
dla Młodzieży im. Karola Wielkiego! 

Do 1 lutego 2021 można zgłaszać się do 

konkursu o Europejską Nagrodę im. 
Karola Wielkiego. W konkursie biorą 
udział projekty o charakterze 
europejskim przygotowane przez osoby 
w wieku 16-30 lat. Mogą to być różnego 
rodzaju wydarzenia skierowane do 
młodych ludzi, wymiany młodzieżowe 
lub projekty internetowe. Główna 
nagroda wynosi 7500 euro. 
 
Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj 

Źródło: europarl.europa.eu 
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EUROPE DIRECT ŁÓDŹ  

Zapraszamy na wzięcia udziału w konkursie „EKO DZIEŁO” 
Masz 12-18 lat i mieszkasz na terenie województwa łódzkiego? 

Interesujesz się ekologią? 
Lubisz rysować/malować/przygotowywać prace w innej technice? 

To idealny konkurs dla Ciebie! 

Dostarcz nam (skanem/wyraźnym zdjęciem lub osobiście w naszej siedzibie) pracę 
wykonaną w dowolnej technice w formacie A3-A5 i wygraj jedną z 3 kart podarunkowych 
do Manufaktury – każda o wartości 200zł. 
Na prace czekamy do 26-go lutego 2021. 
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego na udział (zgoda jest 
załączona do regulaminu. Przeczytaj Regulamin tutaj).

STRONA 5

 
PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ  

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

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

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

mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
http://www.europedirect-lodz.pl
http://www.europedirect-lodz.pl/2021/01/20/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie/
mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
http://www.europedirect-lodz.pl

	Punkt Informacji Europejskiej  Europe Direct - Łódź
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