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Jaki klimat w 2013r.?
Jak powinna wyglądać polityka klimatyczna i energetyczna UE po 2020 r.? – Musimy jak najszybciej określić ramy działania do 2030 roku, aby zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwarantuje zrównoważony wzrost oraz większe bezpieczeństwo energetyczne – mówi komisarz Günther Oettinger. Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w tej sprawie, które będą m.in. dotyczyć przyszłości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
Czytaj więcej>>
Nabór ekspertów od języka
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych prowadzi nabór tzw. oddelegowanych ekspertów krajowych.
Chodzi o osoby pracujące w polskich instytucjach publicznych, które chciałyby na dwa lata przenieść się do
Luksemburga i swoją ekspercką wiedzą wspierać pracujących tam tłumaczy. Poszukiwani są kandydaci z
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Termin składania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2013 r.
Czytaj więcej>>

Europa dla Ciebie
500 punktów w Europie - tak wygląda nowa sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct. Viviane
Reding, wiceprzewodnicząca KE oraz Othmar Karas, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zainicjowali właśnie oficjalnie ich działalność, a okazją do tego było spotkanie przedstawicieli wszystkich punktów ED w Brukseli. Nowa sieć zapewni obywatelom większe możliwości uzyskania praktycznych informacji
i porad w zakresie korzystania ze swoich praw w UE. Jeszcze w tym roku do sieci dołączy Chorwacja.
Czytaj więcej>>

Zwierzęta bez kosmetyków
Koniec z testowaniem kosmetyków na zwierzętach. 11 marca upływa ostatni termin, dotyczący stopniowego
wycofywania w Europie takich testów, kosmetyków testowanych na zwierzętach nie wolno już wprowadzać
na rynek UE. Komisja Europejska w przyjętym komunikacie wyjaśnia, w jaki sposób zamierza w dalszym
ciągu wspierać badania naukowe i innowacje w tej dziedzinie oraz wspierać jednocześnie ochronę zwierząt
na całym świecie. To ważny sygnał świadczący o znaczeniu, jakie Europa przywiązuje do tej kwestii – ocenia komisarz UE ds.
zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg.
Czytaj więcej>>

Biopaliwa: tak czy nie???
Biopaliwa są potrzebne, ale w innej formule niż dotychczas – mówił Andreas Pilzecker z Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE podczas konferencji "Biopaliwa: jaka przyszłość?" Przyczynkiem do dyskusji była propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej, która ma m.in. ograniczyć przekształcenia gruntów na cele produkcji biopaliw. W dyskusji zaprezentowano także stanowisko polskiego rządu oraz producentów zrzeszonych
w Krajowej Izbie Biopaliw, która była inicjatorem spotkania
Czytaj więcej>>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

