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WRZESIEŃ 2021
15.09

16.09

Komisja Europejska przyjmuje
komunikat w sprawie nowego
europejskiego Bauhausu,
w którym określa ramy
i podstawowe zasady tej
inicjatywy, a także kluczowe
środki niezbędne do jej realizacji.

Komisja proponuje Drogę ku
cyfrowej dekadzie z myślą
o dokonaniu transformacji
cyfrowej UE do 2030 r.

16.09
Komisja przyjmuje pierwsze
w historii zalecenie w sprawie
bezpieczeństwa dziennikarzy.

16.09
Komisja ustanawia Urząd ds.
Gotowości i Reagowania na
Stany Zagrożenia Zdrowia
(HERA), który ma zapobiegać
stanom zagrożenia zdrowia,
wykrywać je i szybko na nie
reagować.

16.09
UE proponuje wzmocnienie
partnerstwa z regionem
Indo-Pacyfiku w celu
pobudzenia handlu, inwestycji
i konektywności.

22.09
Komisja przyjmuje
kompleksowy przegląd
unijnych przepisów
dotyczących ubezpieczeń,
aby pomóc zakładom
ubezpieczeń zwiększyć skalę
inwestycji długoterminowych,
dążąc przy tym do poprawy
odporności sektora ubezpieczeń
i reasekuracji.

29.09
Komisja przyjmuje komunikat w sprawie misji
UE, aby stawić czoła poważnym wyzwaniom
związanym ze zdrowiem, klimatem i środowiskiem
oraz osiągnąć ambitne i inspirujące cele w tych
obszarach.
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PAŹDZIERNIK 2021 R.
5.10
Komisja przedstawia
pierwszą w historii Strategię
UE w sprawie zwalczania
antysemityzmu
i wspierania życia
żydowskiego.

12.10
Komisja przeprowadza
emisję pierwszych
zielonych obligacji w celu
finansowania trwałej
odbudowy.

13.10
Komisja i wysoki przedstawiciel/
wiceprzewodniczący Josep
Borrell przedstawiają podejście
dotyczące silniejszego
zaangażowania UE na rzecz
pokojowej, zrównoważonej
i prosperującej Arktyki.

27.10
Komisja przyjmuje przegląd
unijnych przepisów
bankowych mających
zapewnić, aby banki w UE
stały się bardziej odporne
na ewentualne wstrząsy
gospodarcze w przyszłości,
a jednocześnie przyczyniły
się do odbudowy Europy
po pandemii COVID-19 i do
transformacji w kierunku
gospodarki neutralnej dla
klimatu.

28.10
W życie wchodzi rozszerzony
mandat Europejskiej Agencji
Leków na podstawie wniosku
Komisji.
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LISTOPAD 2021
2.11

13.11

Na konferencji COP26 w sprawie
zmiany klimatu Komisja deklaruje
kwotę 1 mld euro na ochronę
lasów na świecie.

Osiągnięte zostaje
porozumienie polityczne w celu
zintensyfikowania prac
Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli
Chorób, w szczególności
w obszarach nadzoru,
wczesnego ostrzegania,
gotowości i reagowania.

17.11
Komisja przyjmuje nowe wnioski,
aby powstrzymać wylesianie,
wprowadzać innowacje
w zakresie zrównoważonego
gospodarowania odpadami
i dbać o zdrowe gleby dla dobra
ludzi, przyrody i klimatu.

18.11
Komisja przyjmuje komunikat
w sprawie polityki konkurencji
gotowej na nowe wyzwania,
w którym wyznacza istotną rolę
polityki konkurencji w dążeniach
Europy do odbudowy gospodarczej,
zielonej i cyfrowej transformacji oraz
odpornego jednolitego rynku.

19.11
TAIEX (zaproponowany przez Komisję
instrument pomocy technicznej
i wymiany informacji) obchodzi
25-lecie. W ciągu tych 25 lat w ramach
TAIEX zaangażowano unijnych ekspertów
publicznych ponad 40 tys. razy, aby
pomóc administracjom publicznym
w UE i na świecie sprostać wyzwaniom
cyfrowym, środowiskowym i zdrowotnym.

25.11
Komisja ustanawia nowe
przepisy dotyczące
reklamy politycznej, praw
wyborczych i finansowania
partii, aby zagwarantować
uczciwość wyborów i otwartą
debatę demokratyczną.

25.11
Komisja proponuje nowe
środki mające poprawić
zdolność przedsiębiorstw
do pozyskiwania kapitału
w UE oraz zapewnić
mieszkańcom UE najlepsze
warunki dla ich oszczędności
i inwestycji.

26.11
Na szczycie ASEM UE i Azja
potwierdzają swoje partnerstwo
i zaangażowanie na rzecz
silniejszej odbudowy po
pandemii.
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GRUDZIEŃ 2021
1.12

1.12

UE uruchamia Global
Gateway – nową strategię
europejską mającą udoskonalić
inteligentne, czyste i bezpieczne
powiązania w sektorach
cyfrowym, energetycznym
i transportowym oraz wzmocnić
systemy opieki zdrowotnej,
edukacji i badań naukowych na
całym świecie.

Komisja toruje drogę dla dalszej
cyfryzacji unijnych systemów
wymiaru sprawiedliwości, zwiększając
ich dostępność i skuteczność.

8.12
Komisja proponuje nowe narzędzie
przeciwdziałania celowemu
wywieraniu presji gospodarczej
przez państwa trzecie.

8.12
Na szczycie w sprawie żywienia na
rzecz wzrostu Komisja deklaruje
kwotę 2,5 mld euro na poprawę
żywienia w latach 2021–2024.

9.12
Komisja przedstawia plan
działania, aby pomóc
europejskiej gospodarce
społecznej prosperować,
wykorzystując zarówno jej
potencjał gospodarczy, jak
i wkład w sprawiedliwą
i sprzyjającą włączeniu
społecznemu odbudowę po
pandemii COVID-19.

9.12
Komisja proponuje wpisanie
nawoływania do nienawiści
i przestępstw z nienawiści do
wykazu europrzestępstw.

9.12
Komisja przedstawia wniosek
dotyczący poprawy warunków
pracy za pośrednictwem
platform cyfrowych i publikuje
projekt wytycznych w sprawie
stosowania reguł konkurencji do
układów zbiorowych przez osoby
pracujące na własny rachunek
niezatrudniające pracowników.

14.12
Aby wspierać
przejście na czystszą,
bardziej ekologiczną
i inteligentniejszą
mobilność, Komisja
proponuje modernizację
systemu transportowego
w UE.

14.12
Komisja proponuje nowe przepisy mające
zwiększyć odporność strefy Schengen bez
kontroli na granicach wewnętrznych.
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15.12
Nowa strategia Komisji
w zakresie finansów
cyfrowych toruje drogę ku
nowoczesnej i uproszczonej
sprawozdawczości
nadzorczej.

15.12
Komisja proponuje nowe
unijne ramy służące
obniżeniu emisyjności
rynków gazu, promowaniu
wodoru i ograniczeniu
emisji metanu.

15.12
UE i Mołdawia podpisują umowę
o finansowaniu w formie dotacji
w wysokości 60 mln euro, aby pomóc
temu krajowi zmierzyć się z obecnym
poważnym kryzysem gazowym.

16.12
Na szczycie Partnerstwa
Wschodniego zaproponowany
zostaje odnowiony plan
reform na rzecz odbudowy
i zwiększania odporności.

21.12
Zaproponowana zostaje nowa
polityka wspierająca rozbrojenie,
demobilizację i reintegrację
byłych kombatantów w ramach
szerszego wkładu UE w budowanie
pokoju.

22.12
Komisja proponuje szybką transpozycję
międzynarodowego porozumienia
w sprawie minimalnego opodatkowania
przedsiębiorstw wielonarodowych.

STYCZEŃ 2022
1.01

14.01

Euro w obiegu już od 20 lat.
Rozpoczyna się Europejski
Rok Młodzieży.

Komisja przyjmuje wniosek
dotyczący zalecenia Rady
w sprawie uczenia się na
rzecz zrównoważenia
środowiskowego.

18.01
W dziedzinie szkolnictwa wyższego
Komisja przyjmuje dwie nowe
inicjatywy mające przygotować
uniwersytety w UE na
przyszłość poprzez pogłębioną
współpracę transnarodową.

18.01
Komisja publikuje zestaw narzędzi,
aby pomóc ograniczyć ingerencję
zewnętrzną w badania naukowe
i innowacje.

26.01
Komisja przedstawia deklarację
praw i zasad cyfrowych
w cyfrowej dekadzie dla
wszystkich w UE.

27.01
Komisja przyjmuje nowe wytyczne
w sprawie pomocy państwa dotyczące
klimatu, ochrony środowiska i energii.
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LUTY 2022
1.02
Komisja proponuje pakiet
nadzwyczajnej pomocy
makrofinansowej dla
Ukrainy w wysokości
1,2 mld euro.

2.02
Komisja zatwierdza co do zasady
uzupełniający akt delegowany
dotyczący klimatu, który pomoże
przyspieszyć rezygnację ze stałych lub
płynnych paliw kopalnych, w tym węgla,
na rzecz przyszłości neutralnej dla
klimatu.

2.02
Komisja przedstawia strategię
normalizacji, proponując nowe
podejście umożliwiające globalne
przywództwo w zakresie norm UE
promujących wartości oraz odporny,
ekologiczny i cyfrowy jednolity rynek.

8.02
Komisja proponuje kompleksowy
zestaw środków mających
zapewnić odporność UE, jej
pozycję lidera technologicznego
i bezpieczeństwo
dostaw w dziedzinie
technologii i zastosowań
półprzewodników.

15.02
UE zapoczątkowuje system
łączności satelitarnej
i ulepsza zarządzanie ruchem
kosmicznym na rzecz bardziej
cyfrowej i odpornej Europy.

15.02

17-18.02

Komisja przedstawia środki mające
przyczynić się do europejskiej obronności,
zwiększyć innowacyjność i rozwiązać
kwestię strategicznych zależności.
Te nowe inicjatywy stanowią konkretne
kroki w kierunku bardziej zintegrowanego
i konkurencyjnego europejskiego
rynku obrony, w szczególności poprzez
zacieśnienie współpracy w ramach UE.

Na szczycie Unia AfrykańskaUE w Brukseli przywódcy
uzgadniają wspólną wizję
na 2030 r. W urzeczywistnieniu
tej wizji ma pomóc pakiet
inwestycyjny Afryka-Europa
zakładający inwestycje warte
150 mld euro.
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19.02
Na wniosek Ukrainy o pomoc w związku
z eskalacją gróźb ze strony Rosji
Europejskie Centrum Koordynacji
Reagowania Kryzysowego uruchamia
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.
Do czerwca wszystkie 27 państw
członkowskich UE, Turcja, Norwegia
i Macedonia Północna dostarczyły do
Ukrainy ponad 35 tys. ton pomocy.

23.02
Komisja proponuje nowy
unijny akt w sprawie danych
zawierający przepisy stanowiące,
kto może korzystać z danych
generowanych w UE we wszystkich
sektorach gospodarki i mieć
do nich dostęp, aby zapewnić
uczciwość w środowisku
cyfrowym i umożliwić innowacje
wykorzystujące potencjał danych.

23.02
23.02

UE uzgadnia pierwszy pakiet
sankcji w reakcji na uznanie
przez Rosję niekontrolowanych
przez rząd obszarów obwodów
donieckiego i ługańskiego w Ukrainie
za niezależne podmioty oraz
w odpowiedzi na decyzję o skierowaniu
rosyjskich wojsk na te obszary.

Komisja proponuje nową dyrektywę
w sprawie należytej staranności
przedsiębiorstw w obszarze
zrównoważonego rozwoju,
określającą zasady przestrzegania
przez przedsiębiorstwa praw
człowieka i ochrony środowiska
w globalnych łańcuchach wartości.

25.02
UE nakłada kolejne sankcje
na osoby fizyczne i sankcje
gospodarcze w reakcji na
napaść zbrojną Rosji na
Ukrainę. Drugi pakiet sankcji
obejmuje sektor finansowy,
energetyczny, transportowy
i technologiczny, a także politykę
wizową.

28.02
UE zatwierdza trzeci pakiet
sankcji wobec Rosji.
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MARZEC 2022
2.03

8.03

Komisja proponuje
uruchomienie dyrektywy
w sprawie tymczasowej
ochrony, aby zapewnić
szybką i skuteczną pomoc
osobom uciekającym przed
wojną w Ukrainie.

Komisja proponuje inicjatywę
dotyczącą działania w ramach
polityki spójności na rzecz
uchodźców w Europie umożliwiającą
państwom członkowskim i regionom
udzielanie nadzwyczajnego wsparcia
osobom uciekającym przed inwazją
rosyjską w Ukrainie.

8.03

9.03

Komisja proponuje ogólnounijne
przepisy dotyczące zwalczania
przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej.

Komisja ustanawia mechanizm
solidarności w odniesieniu
do medycznych transferów
uchodźców w obrębie UE w ramach
Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności.

9.03
UE nakłada dalsze
ukierunkowane
sankcje w związku
z sytuacją w Ukrainie
i w odpowiedzi na udział
Białorusi w agresji
wojskowej.

11.03
Komisja powołuje grupę zadaniową
ds. zamrożenia i konfiskaty
aktywów w celu zapewnienia
skutecznego wdrożenia sankcji
UE przeciwko ujętym w wykazie
oligarchom rosyjskim i białoruskim
na terytorium UE.

15.03
16.03

#StandWithUkraine

Komisja proponuje zmiany do
rozporządzenia w sprawie
rozrachunku papierów
wartościowych i centralnych
depozytów papierów
wartościowych w celu zwiększenia
efektywności unijnych rynków
rozrachunku, przy jednoczesnym
zapewnieniu stabilności finansowej
jako kluczowego elementu nowego
planu działania z 2020 r. na rzecz
unii rynków kapitałowych.

UE nakłada czwarty pakiet
sankcji gospodarczych
i sankcji na osoby
fizyczne w związku
z agresją wojskową Rosji na
Ukrainę.

21.03
UE uzgadnia Strategiczny kompas
na rzecz bezpieczeństwa i obrony
na najbliższe dziesięć lat.
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22.03

22.03

Komisja uruchamia punkt
kompleksowej obsługi w celu
wspierania ukraińskich
naukowców.

Pierwszy dzień stosowania
rozporządzenia w sprawie
ogólnoeuropejskiego
indywidualnego produktu
emerytalnego, który toruje
drogę dla nowego dobrowolnego
ogólnounijnego systemu
mającego pomóc obywatelom
oszczędzać na emeryturę.

23.03
Komisja przedstawia możliwości
obniżenia wysokich cen energii
poprzez wspólne zakupy gazu
i minimalne obowiązki w zakresie
magazynowania gazu.

23.03
Komisja przedstawia
środki mające zwiększyć
bezpieczeństwo żywnościowe
na świecie oraz wspierać rolników
i konsumentów w UE w świetle
rosnących cen żywności i kosztów
nakładów.

23.03
Komisja Europejska przyjmuje
tymczasowe kryzysowe ramy
umożliwiające państwom
członkowskim wykorzystanie
elastyczności przewidzianej
w przepisach dotyczących
pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki po agresji
Rosji wobec Ukrainy.

24.03
Parlament i Rada osiągają
porozumienie polityczne
w sprawie aktu o rynkach
cyfrowych. Akt ten zapewni
sprawiedliwe, otwarte
i kontestowalne rynki cyfrowe,
dzięki którym przedsiębiorstwa
cyfrowe będą mogły rozwijać
się na jednolitym rynku
i konkurować na świecie.

25.03
Komisja i Stany Zjednoczone
ogłaszają, że porozumiały
się co do zasady w sprawie
nowych transatlantyckich
ram ochrony prywatności
danych w celu usprawnienia
transatlantyckich przepływów
danych.

28.03

30.03

Komisja przyjmuje zalecenie dla
państw członkowskich dotyczące
podjęcia natychmiastowych
kroków w odniesieniu do
programów obywatelstwa
dla inwestorów i programów
ułatwień pobytowych dla
inwestorów w kontekście
rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W dziedzinie gospodarki o obiegu
zamkniętym zaproponowane
zostają nowe przepisy, aby uczynić
ze zrównoważonych produktów
normę w UE, ulepszyć modele
biznesowe o obiegu zamkniętym
i wzmocnić pozycję konsumentów
w kontekście zielonej transformacji.
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KWIECIEŃ 2022
6.04

6.04

UE podejmuje działania
wspierające regiony Sahelu
i jeziora Czad w Afryce.
Przeznacza łącznie 554 mln euro
zarówno na rozwiązanie problemu
poważnego braku bezpieczeństwa
żywnościowego, jak i na zwiększenie
zrównoważonego charakteru
systemów żywnościowych
w perspektywie długoterminowej.

W odpowiedzi na konsekwencje rosyjskiej
agresji na Ukrainę UE zapowiada pakiet
wsparcia o wartości 225 mln euro
w celu wzmocnienia bezpieczeństwa
żywnościowego i odporności na
Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej.

8.04
Przewodnicząca Komisji
Ursula von der Leyen
i wysoki przedstawiciel
Josep Borrell odwiedzają
Ukrainę, gdzie spotykają się
z prezydentem Wołodymyrem
Zełenskim. Przewodnicząca
von der Leyen wręcza mu
kwestionariusz UE.

8.04
UE uzgadnia piąty pakiet
sankcji wobec Rosji
w odpowiedzi na brutalną agresję
tego kraju przeciwko Ukrainie i jej
narodowi.

9.04
Podczas kampanii Stand Up
for Ukraine – Razem dla
Ukrainy, której kulminacją
była światowa konferencja
darczyńców, zebrano
9,1 mld euro na rzecz osób
uciekających przed rosyjską
inwazją, czy to wewnątrz Ukrainy,
czy za granicę. Kwota ta obejmuje
1 mld euro, który zadeklarowała
Komisja Europejska. Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju
deklaruje przeznaczyć dodatkowy
1 mld euro.

20.04
UE upamiętnia 30 lat
działań w obszarze pomocy
humanitarnej i ochrony
ludności, w ramach których niesie
pomoc ludziom w sytuacjach
nadzwyczajnych na całym świecie.

23.04
Parlament i Rada osiągają
porozumienie polityczne
w sprawie aktu o usługach
cyfrowych. W akcie tym
określają bezprecedensowy nowy
standard w zakresie rozliczalności
platform internetowych, lepszej
ochrony internautów i ich praw
podstawowych.
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25.04
25.04

Przewodnicząca Ursula von der
Leyen i premier Indii Narendra
Modi inaugurują działalność
Rady UE-Indie ds. Handlu
i Technologii.

Komisja proponuje wzmocnienie
mandatu Agencji Unii Europejskiej
ds. Współpracy Wymiarów
Sprawiedliwości w Sprawach
Karnych w zakresie gromadzenia
i przechowywania dowodów popełnienia
zbrodni wojennych oraz współpracy
w tym zakresie z międzynarodowymi
trybunałami.

26.04
Drużyna Europy zwiększa
wsparcie dla dotkniętych
suszą krajów Rogu Afryki,
a UE i jej państwa członkowskie
deklarują łączną kwotę
633 mln euro na poprawę
bezpieczeństwa żywnościowego.

27.04
Komisja proponuje prawo UE
i zalecenie dotyczące zwalczania
stanowiących nadużycie powództw
przeciwko dziennikarzom i obrońcom
praw człowieka.

27.04
Komisja proponuje politykę
w dziedzinie legalnej
migracji, w tym inicjatywy, które
przyniosą korzyści gospodarce
UE, wzmocnią współpracę
z państwami trzecimi
i poprawią ogólne zarządzanie
migracją w perspektywie
długoterminowej.

28.04
UE i partnerzy międzynarodowi
przedstawiają deklarację
w sprawie przyszłości
internetu.
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MAJ 2022
3.05
Komisja uruchamia europejską
przestrzeń danych dotyczących
zdrowia. Umożliwi ona
obywatelom kontrolowanie
i wykorzystywanie ich danych
dotyczących zdrowia w ich kraju
pochodzenia lub w innych państwach
członkowskich oraz przyczyni się do
zbudowania prawdziwego jednolitego
rynku cyfrowych usług i produktów
w dziedzinie ochrony zdrowia.

9.05
Dobiega końca Konferencja
w sprawie przyszłości
Europy. Prowadzone przez
cały rok dyskusje, debaty
i współpraca między
obywatelami i politykami
doprowadziły do opracowania
49 wniosków i ponad 320
środków, w związku z którymi
instytucje UE podejmą
odpowiednie działania.

9-10.05
UE jest gospodarzem 6.
brukselskiej konferencji
pt. „Wspieranie przyszłości
Syrii i regionu”, podczas
której zadeklarowano pomoc
dla Syryjczyków i przyjmujących
ich społeczności w krajach
sąsiadujących o łącznej wartości
6,4 mld euro na 2022 r. i kolejne
lata. Kwota ta obejmuje ponad
4,8 mld euro zadeklarowane
przez UE, z czego Komisja wniosła
ponad 3,1 mld euro.

10.05
Osiągnięte zostaje
porozumienie polityczne
dotyczące rozporządzenia
w sprawie operacyjnej
odporności cyfrowej,
dzięki czemu nasz system
finansowy będzie bardziej
odporny na cyberataki
i inne zagrożenia cyfrowe.

11.05
Komisja proponuje nowe unijne przepisy
mające zapobiegać niegodziwemu
traktowaniu dzieci w celach
seksualnych w internecie i zwalczać to
zjawisko.

12.05

11.05

Podczas drugiego
światowego szczytu
poświęconego COVID-19
Komisja zapowiada
szybsze wprowadzenie
i wykorzystanie szczepionek
i innych środków przeciwko
COVID-19 w Afryce
i deklaruje dalsze wsparcie
w wysokości 400 mln euro.

Komisja proponuje bodziec podatkowy
na rzecz finansowania kapitałowego,
aby przedsiębiorstwa się rozwijały,
a także były silniejsze i odporniejsze.
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12.05
UE i Japonia organizują 28.
szczyt w Tokio. Potwierdzają swoje
bliskie i wszechstronne stosunki
i uruchamiają partnerstwo
cyfrowe.

12.05
Komisja proponuje ustanowienie
korytarzy solidarnościowych,
aby pomóc Ukrainie w eksporcie
produktów rolnych.

13.05
Osiągnięte zostaje porozumienie
polityczne w sprawie nowych
przepisów dotyczących
cyberbezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych.
Ich celem jest zapewnienie ochrony
obywateli i przedsiębiorstw oraz ich
zaufania do podstawowych usług.

18.05
UE przedstawia plan
REPowerEU w sprawie
pilnego zmniejszenia
zależności od rosyjskich
paliw kopalnych
i przyspieszenia
transformacji ekologicznej.

18.05
Komisja i Wysoki Przedstawiciel
przedstawiają analizę luk
inwestycyjnych w dziedzinie
obronności i proponują dalsze środki
i działania niezbędne do wzmocnienia
europejskiej bazy przemysłowej
i technologicznej w tej dziedzinie.

18.05

18.05

UE ujawnia partnerstwo
strategiczne z państwami
Zatoki Perskiej, którego celem
jest rozszerzenie i pogłębienie
współpracy z Radą Współpracy
Państw Zatoki i jej państwami
członkowskimi.

Komisja przedstawia plany
natychmiastowej reakcji UE
dotyczące wyeliminowania luki
w finansowaniu w Ukrainie oraz
długoterminowej odbudowy tego
kraju.

23.05

25.05

Komisja przyjmuje Plan awaryjny
dla transportu, w którym określa
konkretne środki ochrony transportu
UE w czasach kryzysu.

Komisja proponuje przepisy
dotyczące uznania naruszeń sankcji
za przestępstwo oraz zamrażania
i konfiskaty mienia osób naruszających
sankcje i innych przestępców.
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CZERWIEC 2022
3.06
7.06

UE uzgadnia szósty pakiet
sankcji przeciwko Rosji,
w tym zakaz obejmujący
większość importu ropy
naftowej z Rosji.

Osiągnięte zostaje porozumienie
polityczne w sprawie wniosku
dotyczącego równowagi płci
w zarządach spółek.

16.06
Uzgodniony zostaje nowy kodeks
postępowania w zakresie
zwalczania dezinformacji w oparciu
o wytyczne Komisji z maja 2021 r.

22.06
Komisja przyjmuje wnioski
dotyczące odbudowy zasobów
przyrodniczych w Europie
do 2050 r. i zmniejszenia
o połowę stosowania
pestycydów do 2030 r.

23.06
Przywódcy UE przyznają
Ukrainie i Mołdawii
status kraju kandydującego.
Uznają również europejską
perspektywę Gruzji.

23.06
Spotkanie przywódców UE
i Bałkanów Zachodnich przed
posiedzeniem Rady Europejskiej
w Brukseli.

24.06

30.6

UE przedstawia odnowiony
program międzynarodowego
zarządzania oceanami.

Parlament i państwa członkowskie
UE osiągają porozumienie polityczne
w sprawie nowego rozporządzenia
dotyczącego wyeliminowania
zakłóceń spowodowanych przez
subsydia zagraniczne na
jednolitym rynku.

30.6
Przewodnicząca Komisji Ursula
von der Leyen i premier Nowej
Zelandii Jacinda Ardern ogłosiły
zakończenie negocjacji w sprawie
kompleksowej umowy
handlowej.

30.6
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Współprawodawcy osiągnęli porozumienie
w sprawie europejskiego rozporządzenia
o kryptoaktywach. Te nowe ramy
prawne będą chronić konsumentów,
integralność rynku i stabilność
finansową, a jednocześnie umożliwią
dalsze innowacje w sektorze kryptoaktywów.
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LIPIEC 2022
1.07
W życie wchodzą nowe
przepisy dotyczące
roamingu, aby zapewnić
obywatelom dalsze korzystanie
z telefonu za granicą tak jak
w kraju.

5.07
Komisja przyjmuje Nowy
europejski plan na rzecz
innowacji, który pozwoli
Europie stanąć na czele nowej
fali przedsiębiorstw typu
start-up i innowacji w obszarze
zaawansowanych technologii.

13.07
Sprawozdanie na temat
praworządności z 2022 r.: Komisja
wydaje szczegółowe zalecenia dla
państw członkowskich.

19.7
Unia Europejska rozpoczyna
negocjacje akcesyjne z Albanią
i Macedonią Północną.

20.07
Komisja przedstawia wniosek
w sprawie planu „Oszczędzanie
gazu na bezpieczną zimę” –
nowe narzędzie legislacyjne i plan
zmniejszenia zapotrzebowania na
gaz, aby przygotować UE na przerwy
w dostawach.
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