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Dzień Ochrony Danych Osobowych
Ryzyko utraty danych prywatnych w chmurze obliczeniowej jest lekceważone, jeśli nie całkowicie ignorowane - podkreśla badanie przeprowadzone przez PE. 29 stycznia Europa obchodzi Dzień Ochrony Danych, który dedykowany jest wzmacnianiu świadomości obywateli na temat
gromadzenia i przetwarzania danych prywatnych, oraz pomocy w ich ochronie. PE reformuje przestarzałe prawo, chcąc dostosować je do
rozwoju technologii oraz zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych przez firmy i władze.
Czytaj więcej>>
Nabór wniosków do Programu Inteligentna Energia dla Europy na 2013 rok
Komisja Europejska ogłosiła ostatni w tym okresie programowania nabór wniosków w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy. Jego
celem jest wpieranie projektów skupiających się na zwiększaniu wydajności energetycznej i racjonalnego wykorzystania źródeł energii, promocji nowych źródeł energii odnawialnej oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł, promocji wydajności energetycznej, a także wykorzystywaniu nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.
Czytaj więcej>>
Posłowie zagłosują nad Roczną Analizą Wzrostu Gospodarczego KE
Zaciskanie pasa, forsowane przez ostatnie dwa lata przez większość rządów europejskich, wykoleiło ożywienie gospodarcze, twierdzi Elisa
Ferreira (S&D) w sprawozdaniu dot. Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego 2013. Analiza jest "rozrusznikiem" dla semestru europejskiego,
koordynującego polityki gospodarcze i zgodność budżetów narodowych z priorytetami UE. Posłowie chcą, by Unia skupiła się na wzroście
gospodarczym i walce z uchylaniem się od opodatkowania, niż na dalszych oszczędnościach.
Czytaj więcej>>

Nowe prawo jazdy
Od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w UE będą miały postać plastikowej karty przypominającej kartę kredytową.
Będą miały standardowy europejski format i lepsze zabezpieczenia. Nowe europejskie prawo jazdy będzie stopniowo zastępować ponad 100
różnych wzorów, papierowych i plastikowych, którymi posługuje się obecnie ponad 300 milionów kierowców w UE. Jest to część szerszego
pakietu środków (trzecia dyrektywa o unijnym prawie jazdy), który wchodzi w życie w celu ułatwienia swobodnego przepływu, zwalczania nadużyć związanych z prawem jazdy i poprawy bezpieczeństwa na drogach w UE.
Czytaj więcej>>
Więcej czystego powietrza!!!
Europejczycy nie są zadowoleni ani z jakości powietrza ani z działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia trujących emisji – wynika z sondażu Eurobarometru. W tym roku Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu polityki w zakresie jakości powietrza, ze szczególnym
naciskiem na poszukiwanie sposobów poprawy jakości wdychanego przez nas powietrza.
Czytaj więcej>>
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