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Bośnia i Hercegowina: Aplikacja o członkostwo w UE przyjęta
Rada UE przyjęła wniosek o członkostwo Bośni i Hercegowiny w Unii Europejskiej. Teraz kraj będzie poddany formalnej ocenie przez Komisję Europejską. We
wtorek (20 września) Rada Unii Europejskiej formalnie rozpatrzyła wniosek o
członkostwo Bośni i Hercegowiny. Ministrowie Spraw Zagranicznych państw
członkowskich formalnie ten wniosek przyjęli. Czytaj więcej>>
Polska zaskarży decyzję KE ws. podatku handlowego
Polska zawiesi obowiązywanie podatku od sprzedaży detalicznej, ale zaskarży decyzję KE w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. W poniedziałek Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Polsce ws. podatku handlowego i wezwała Warszawę do zawieszenia spornego obciążenia. W jej ocenie podatek narusza unijne zasady pomocy państwa. Czytaj więcej>>
Roaming w UE bezpłatny i bez ograniczeń?
Propozycja zasad korzystania z roamingu, którą wczoraj przedstawiła Komisja Europejska, nie przewiduje żadnych opłat, ograniczeń czasowych ani limitu rozmów
czy przesyłu danych. Jednocześnie chroni przed nadużyciami i zakłada, że opłaty
za roaming znikną od 15 czerwca 2017 r. Przepisy w tej sprawie KE ma przyjąć do
połowy grudnia tego roku. Czytaj więcej>>
Polskie dziś i jutro w UE
Fundacja Służby Rzeczypospolitej – to projekt analityczny, zainaugurowany 10
października w Warszawie. Jego celem jest m.in. analiza zagrożeń i szans, jakie
stoją przed Polską i Europą we współczesnym świecie. Działalność fundacji rozpoczęto podczas konferencji "Polskie dziś, polskie jutro", gdzie jednym z panelistów był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda. Czytaj więcej>>
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Pożegnanie lata na Piaskach
Konsultanci Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Ostrów Wielkopolski oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich brali udział w festynie
"Pożegnanie lata na Piaskach." Nasze stoisko z publikacjami europejskimi oraz gadżetami cieszyło się dużym zainteresowaniem, konsultanci udzielili licznych informacji na tematy związane z Unią Europejską oraz Funduszami Europejskimi. Czytaj
więcej>>
Lekcje europejskie w Świecy
W dniu wczorajszym gimnazjaliści uczęszczający do Gimnazjum w Świecy wzięli
udział w lekcji europejskiej. Konsultant PIEED Ostrów Wielkopolski przedstawił
uczniom najważniejsze informacje dotyczące Unii oraz krajów członkowskich. Swoją wiedzę uczniowie utrwalili wypełniając zadania i rebusy o tematyce unijnej. Dziękujemy za cudowną atmosferę podczas spotkania. Czytaj więcej>>

Rozstrzygnięcie I etapu IV Turnieju Klubów Europejskich
Wśród nadesłanych prac do konkursu – IV Turnieju Klubów Europejskich przystąpiło 13 szkół gimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu pod uwagę były
brane następujące kryteria: zgodność z tematyką i wymaganiami konkursu, wartość
merytoryczna i estetyczna, oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia. Czytaj więcej>>
Finał IV Turnieju Klubów Europejskich
28 października w Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu odbył się finał IV Turnieju Klubów
Europejskich. Organizatorem Turnieju był Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Ostrów Wielkopolski działający przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. Czytaj więcej>>
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