KOMISJA
VON DER LEYEN
– 101 WYDARZEŃ

Od początku tej kadencji Komisja Ursuli von der Leyen stara się wywiązać się
ze swojej obietnicy: uczynić Unię Europejską bardziej ekologiczną, bardziej
cyfrową i sprawiedliwszą. Musi także stawiać czoła historycznym
wydarzeniom, które wywarły wpływ na życie wielu Europejczyków – pandemii
koronawirusa i wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.
Dzięki tej grze możesz przypomnieć sobie, czym zajmowała się Komisja na
przestrzeni ostatnich trzech lat. Możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat
najważniejszych inicjatyw, jakie przedstawiła ona w celu wywiązania się
z obietnic złożonych na początku kadencji, a także w celu przezwyciężenia
stojących przed nią bezprecedensowych wyzwań.

Jak grać?
Każdemu wydarzeniu towarzyszą trzy pytania powiązane z danym
zagadnieniem. Gdy jeden z graczy trafia na dane pole, inny gracz odczytuje
odpowiednie pytania z niniejszej książeczki. Jeżeli gracz odpowie prawidłowo,
może ponownie rzucić kostką i spróbować odpowiedzieć na kolejne pytanie.
Jeśli udzieli niewłaściwej odpowiedzi – przekazuje kostkę kolejnej osobie.
Każdy gracz może rzucić kostką maksymalnie trzy razy z rzędu. Jeżeli
w ramach jednego ruchu gracz trzykrotnie odpowie prawidłowo, musi
przekazać kostkę kolejnemu graczowi, ale otrzymuje premię – jeśli w dalszych
kolejkach odpowie nieprawidłowo, będzie mógł wykonać dodatkowy rzut.
Zwycięża gracz, który jako pierwszy dotrze do mety.

Uwaga: informacje zamieszczone w niniejszej książeczce odpowiadają
sytuacji na dzień 16 sierpnia 2022 r.

1.12.2019

Komisja Ursuli von der Leyen
obejmuje urząd
P.1
Ile kobiet sprawowało dotąd funkcję przewodniczącej Komisji Europejskiej?


Tylko jedna! W grudniu 2019 r. Ursula von der Leyen zastąpiła
Jeana-Claude‘a Junckera, obejmując jako pierwsza kobieta w historii
stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej.

P.2
Kiedy Ursula von der Leyen została wybrana przewodniczącą Komisji
Europejskiej przez Parlament Europejski?
A. W maju 2019 r.
B. W lipcu 2019 r.
C. We wrześniu 2019 r.

P.3
Czy potrafisz wymienić jeden z sześciu priorytetów politycznych Komisji Ursuli
von der Leyen?







Europejski Zielony Ład
Europa na miarę ery cyfrowej
Gospodarka służąca ludziom
Silniejsza pozycja Europy na świecie
Promowanie naszego europejskiego stylu życia
Nowy impuls dla demokracji europejskiej
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Wprowadzenie Europejskiego
Zielonego Ładu
P.1
Jaki główny cel Komisja Europejska pragnie osiągnąć za pomocą
Europejskiego Zielonego Ładu?
A. Uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego dla
klimatu do 2050 r.
B. Uczynienie z Europy najbardziej ekologicznego kontynentu do 2050 r.
C. Sprawienie, aby Europa stała się wiodącym producentem produktów
ekologicznych do 2050 r.

P.2
Jaka część inwestycji w ramach instrumentu NextGenerationEU i budżetu
siedmioletniego UE zostanie wykorzystana do pokrycia kosztów realizacji
Zielonego Ładu?
A. Jedna trzecia
B. Dwie trzecie
C. Całość

P.3
W jakim stopniu Komisja Europejska chce zmniejszyć emisje gazów
cieplarnianych do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.)?
A. Co najmniej o 15%
B. Co najmniej o 35%
C. Co najmniej o 55%
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Prezentacja planu inwestycyjnego
„Zrównoważona Europa”
i mechanizmu sprawiedliwej
transformacji
P.1
Co jest celem planu inwestycyjnego „Zrównoważone Europa”?
 Zapewnienie finansowania unijnego na potrzeby inwestycji
publicznych i prywatnych niezbędnych do tego, aby Europa
stała się pierwszym neutralnym dla klimatu blokiem na
świecie do 2050 r.

P.2
Mechanizm sprawiedliwej transformacji to podstawowe narzędzie
zapewniające, aby transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla
klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo w tyle.
Jaką kwotę finansowania zapewni mechanizm sprawiedliwej transformacji?
A. Co najmniej 20 mld €
B. Co najmniej 60 mld €
C. Co najmniej 100 mld €

P.3
Które regiony odniosą największą korzyść dzięki mechanizmowi sprawiedliwej
transformacji?
 Wsparcie zostanie udostępnione wszystkim państwom
członkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem regionów
o największej intensywności emisji lub regionów, w których
najwięcej osób pracuje w sektorze paliw kopalnych.
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Wielka Brytania opuszcza UE
P.1
Kiedy uzgodniono treść umowy o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią
i kiedy umowa ta weszła w życie?


Treść umowy o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią
uzgodniono 1 października 2019 r., a umowa weszła w życie 1
lutego 2020 r.

P.2
Kto z ramienia UE prowadził negocjacje dotyczące wystąpienia Wielkiej
Brytanii z UE po stronie UE?


Michel Barnier

P.3
Jaką nazwę nosi rozwiązanie wypracowane dla Irlandii i Irlandii Północnej
w toku negocjacji między UE a Wielką Brytanią?
A. Umowa o wystąpieniu
B. Umowa o handlu i współpracy
C. Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej
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Prezentacja nowej metodyki
negocjacji akcesyjnych UE
P.1
Jakie są cztery główne zasady nowej metodyki w zakresie rozszerzenia?


Wiarygodność,
przewidywalność,
sterowanie polityczne.

dynamika

i silniejsze

P.2
Od którego europejskiego miasta nazwano kryteria przystąpienia, jakie dane
państwo musi spełnić, aby uzyskać status przedakcesyjny?
A. Kopenhaga
B. Bruksela
C. Lublana

P.3
Które kraje partnerskie UE mamy na myśli, mówiąc o regionie Bałkanów
Zachodnich?


Albanię, Bośnię i Hercegowinę,
Macedonię Północną i Serbię.

Kosowo,

Czarnogórę,
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Publikacja programu dot. kształtowania
cyfrowej przyszłości Europy
P.1
Czy potrafisz wymienić jeden z trzech głównych filarów europejskiej transformacji
cyfrowej?


Możliwe odpowiedzi: 1) technologia przynosząca korzyści ludziom; 2)
uczciwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa; 3) otwarte,
demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo.

P.2
UE dąży do tego, aby stać się globalnym liderem w dziedzinie transformacji cyfrowej.
Czy potrafisz wskazać jeden ze sposobów osiągnięcia tego celu?


Możliwe odpowiedzi: 1) bycie dla świata wzorem do naśladowania
w dziedzinie gospodarki cyfrowej; 2) wspieranie gospodarek
rozwijających się w procesie transformacji cyfrowej; 3) opracowanie
norm cyfrowych i propagowanie ich na szczeblu międzynarodowym.

P.3
Czy potrafisz wskazać jeden ze sposobów, w jaki strategia cyfrowa ułatwi UE
osiągnięcie neutralności klimatycznej za pośrednictwem Europejskiego Zielonego
Ładu?


Możliwe odpowiedzi: 1) zainicjowanie nowej strategii przemysłowej
UE; 2) poprawa zdolności UE do przewidywania katastrof
ekologicznych i radzenia sobie z nimi; 3) wsparcie gospodarki
o obiegu zamkniętym; 4) rozpoczęcie inicjatywy dotyczącej urządzeń
elektronicznych o zamkniętym cyklu życia; 5) zapewnienie
neutralności klimatycznej ośrodków przetwarzania danych
i infrastruktury ICT do 2030 r.; 6) wykorzystywanie sztucznej
inteligencji, sieci 5G, przetwarzania w chmurze i przetwarzania
brzegowego
oraz
internetu
rzeczy;
7)
wspieranie
zautomatyzowanego i połączonego transportu; 8) zapewnienie
bardziej zrównoważonych zamówień publicznych; 9) opracowanie
wspólnej normy dotyczącej ładowarek dla urządzeń elektronicznych.
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Przyjęcie prawa o klimacie
P.1
Ile czasu zajęło wejście w życie wniosku dotyczącego Europejskiego prawa
o klimacie?
A. 1 rok i 3 miesiące (marzec 2020 r. – lipiec 2021 r.)
B. 2 lata i 2 miesiące (styczeń 2020 r. – marzec 2022 r.)
C. 2 lata i 6 miesięcy (grudzień 2019 r. – maj 2022 r.)

P.2
Wymień jeden z 5 celów Europejskiego prawa o klimacie.


Możliwe
odpowiedzi:
1)
wyznaczenie
kierunku
długoterminowych działań na rzecz osiągnięcia do 2050 r. celu
neutralności klimatycznej w ramach wszystkich polityk
w sposób sprawiedliwy społecznie i racjonalny pod względem
kosztów; 2) wyznaczenie ambitniejszego celu UE na 2030 r.,
który miarodajnie pozwoli Europie osiągnąć neutralność
klimatyczną do 2050 r.; 3) utworzenie systemu monitorowania
postępów
i podejmowania
dalszych
działań
w razie
konieczności;
4)
zapewnienie
przewidywalności
dla
inwestorów
i innych
podmiotów
gospodarczych;
5)
zagwarantowanie nieodwracalności przejścia na neutralność
klimatyczną.

P.3
Jaki cel w zakresie ograniczenia emisji netto gazów cieplarnianych wyznaczyła
UE na 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.)?
A. Co najmniej o 30%
B. Co najmniej o 55%
C. Co najmniej o 72%
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Przyjęcie nowej strategii na rzecz
równouprawnienia płci (2020–2025)
P.1
Kiedy po raz pierwszy przyjęto zasadę równości wynagrodzeń kobiet
i mężczyzn?
A. W traktacie rzymskim (1957 r.)
B. W traktacie z Maastricht (1992 r.)
C. W traktacie lizbońskim (2007 r.)

P.2
Czy potrafisz wymienić jeden z głównych celów strategii na rzecz
równouprawnienia płci na lata 2020–2025?


Możliwe odpowiedzi: 1) wyeliminowanie przemocy ze względu
na płeć; 2) walka ze stereotypami płci; 3) wyeliminowanie
różnic ze względu na płeć na rynku pracy; 4) osiągnięcie
równego udziału w różnych sektorach gospodarki; 5)
wyeliminowanie różnic w płacach i emeryturach ze względu na
płeć; 6) wyeliminowanie różnic w obowiązkach opiekuńczych
ze względu na płeć; 7) osiągnięcie równowagi płci w gremiach
decyzyjnych i w polityce.

P.3
Jaki odsetek posłów do parlamentów narodowych w UE stanowią kobiety?
A. 10%
B. 33%
C. 49%
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Przyjęcie kompleksowej strategii UE
wobec Afryki
P.1
W proponowanej strategii współpracy między UE a Afryką przedstawiono pięć
kluczowych partnerstw między tymi dwoma kontynentami. Czy potrafisz
wymienić jedno z nich?


Możliwe odpowiedzi: 1) partnerstwo na rzecz zrównoważonego
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 2) partnerstwo na rzecz
transformacji ekologicznej i dostępu do energii; 3)
partnerstwo na rzecz transformacji cyfrowej; 4) partnerstwo
na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i sprawowania rządów; 5)
partnerstwo w dziedzinie migracji i mobilności.

P.2
Jaką kwotę inwestycji planuje się pozyskać w ramach pakietu
inwestycyjnego Global Gateway Afryka–Europa?
A. 100 mld €
B. 150 mld €
C. 200 mld €

P.3
Kiedy po raz pierwszy formalnie zawiązano partnerstwo strategiczne Afryka–
UE?
A. W 2000 r.
B. W 2005 r.
C. W 2010 r.
* Partnerstwo strategiczne Afryka–UE zawiązano formalnie w 2000 r. na
pierwszym szczycie między Organizacją Jedności Afrykańskiej
(poprzedniczką Unii Afrykańskiej) a UE w Kairze.
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Przyjęcie nowej strategii
przemysłowej
P.1
Jaki jest udział przemysłu w eksporcie towarów z UE?
A. 20%
B. 40%
C. 80%

P.2
Jaki odsetek europejskich
przedsiębiorstwa (MŚP)?

firm

można

uznać

za

małe

i średnie

A. 10%
B. 50%
C. 99%

P.3
Jaką część łącznej unijnej wartości dodanej generuje europejski przemysł?
A. 20%
B. 40%
C. 80%

10
marzec 2020 r.

Działania przeciwko koronawirusowi
P.1
Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 w Europie odnotowano 24
stycznia 2020 r. W którym państwie UE?
A. W Hiszpanii
B. We Włoszech
C. We Francji

P.2
Kiedy UE przystąpiła do realizacji pierwszej umowy dotyczącej wspólnego
udzielania zamówień na medyczne środki przeciwdziałania COVID-19?
A. W lutym 2020 r.
B. W marcu 2020 r.
C. W kwietniu 2020 r.

P.3
Kiedy rozpoczęto wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 w UE?
A. W grudniu 2020 r.
B. W styczniu 2021 r.
C. W lutym 2021 r.
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Globalna odpowiedź na koronawirusa
– konferencja darczyńców
P.1
W ramach wspólnego działania przeciwko pandemii COVID-19 Komisja
Europejska połączyła siły z partnerami na szczeblu globalnym, aby zapewnić
ogólnoświatową dostępność wszystkich nowych szczepionek oraz metod
diagnostyki i leczenia po przystępnej cenie. Prowadzona na skalę globalną
inicjatywa z udziałem darczyńców w ramach odpowiedzi na pandemię
koronawirusa rozpoczęła się 4 maja 2020 r. Jaką kwotę udało się zebrać tego
dnia?
A. 4,4 mld €
B. 7,4 mld €
C. 10,4 mld €

P.2.
W jakich najważniejszych obszarach odniesiono korzyści dzięki funduszom
zgromadzonym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa?
A. Przeprowadzanie testów, leczenie i profilaktyka
B. Podejmowanie działań, eliminowanie zakażeń i wyciąganie wniosków
C. Prowadzenie badań naukowych, realizowanie inwestycji i wdrażanie
środków

P.3
Od wybuchu pandemii COVID-19 wartość wsparcia udzielanego w odpowiedzi
na pandemię przez Drużynę Europy – UE, jej państwa członkowskie
i europejskie instytucje finansowe – wzrosła do 53,7 mld €. Ile państw
skorzystało z tego wsparcia?
A. 90
B. 110
C. 140
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Przyjęcie planu działania
przeciwko praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu
P.1
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które trudno jest wykryć. Proceder ten może
wywierać poważne skutki na gospodarkę UE i jej system finansowy. Dlatego też
UE musi opracować wieloaspektowe podejście do przeciwdziałania praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Potrzebne są działania na kilku poziomach.
Czy potrafisz wymienić jedno z nich?
 Możliwe odpowiedzi: 1) skuteczne wdrażanie obowiązujących
przepisów UE; 2) przyjęcie bardziej zharmonizowanego zbioru
przepisów; 3) wprowadzenie nadzoru na szczeblu UE; 4)
ustanowienie mechanizmu wsparcia i współpracy dla jednostek
analityki finansowej; 5) egzekwowanie przepisów prawa karnego
i wymiana informacji na szczeblu unijnym; 6) wzmocnienie pozycji
UE na świecie.

P.2
UE sporządziła wykaz państw trzecich wysokiego ryzyka, które wykazują
strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Czy potrafisz wskazać jeden z celów takiego wykazu?
 Możliwe odpowiedzi: 1) ochrona integralności systemu
finansowego i rynku wewnętrznego Unii; 2) poprawa
bezpieczeństwa wewnętrznego; 3) wspieranie zrównoważonego
rozwoju.

P.3
Ile państw trzecich figuruje w wykazie jako państwa stwarzające poważne
zagrożenie dla systemu finansowego Unii Europejskiej? (stan na 13 marca
2022 r.)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20.05.2020

Przyjęcie strategii na rzecz
bioróżnorodności 2030
i strategii „Od pola do stołu”
P.1
Celem strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 jest zwiększenie powierzchni
istniejących obszarów Natura 2000. Jaka część obszarów lądowych i jaka
część terytorium morskiego UE jest objęta siecią Natura 2000?
A. 10% obszarów lądowych i ponad 8% terytorium morskiego
B. 18% obszarów lądowych i ponad 8% terytorium morskiego
C. 40% obszarów lądowych i ponad 8% terytorium morskiego

P.2
Za pomocą strategii „Od pola do stołu” Komisja zamierza pobudzić rozwój
rolnictwa ekologicznego w UE. Jaki odsetek łącznej powierzchni gruntów
rolnych miałby zostać przeznaczony na potrzeby rolnictwa ekologicznego
do 2030 r.?
A. 15%
B. 20%
C. 25%

P.3
W jakim stopniu powinno się ograniczyć wykorzystywanie nawozów
do 2030 r.?
A. Co najmniej o 5%
B. Co najmniej o 10%
C. Co najmniej o 20%
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Prezentacja NextGenerationEU
P.1
Na jaką łączną kwotę opiewa inicjatywa NextGenerationEU (w cenach
bieżących)?
A. 750 mld €
B. 806,9 mld €
C. 853 mld €

P.2
Jaki odsetek środków w ramach NextGenerationEU służy przeciwdziałaniu
zmianie klimatu?
A. 27%
B. 37%
C. 47%

P.3
Jaki odsetek środków w ramach NextGenerationEU jest przeznaczony na
transformację cyfrową?
A. 15%
B. 20%
C. 25%
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Prezentacja unijnej strategii
dotyczącej szczepionek
P.1
W normalnych warunkach opracowywanie szczepionki i uzyskanie pozwolenia
na jej stosowanie trwa 10 lat. Z uwagi na pilną potrzebę wynikającą
z pandemii COVID-19 proces ten udało się skrócić do...
A. 3–5 lat
B. 1–2 lat
C. 12–18 miesięcy

P.2
Co to jest COVAX?
A. Przedsiębiorstwo
farmaceutyczne
opracowujące
szczepionki
przeciwko COVID-19.
B. Program na rzecz uczciwego i sprawiedliwego dostępu do
szczepionek przeciwko COVID-19 na całym świecie.
C. Grupa ekspertów krajowych nadzorująca produkcję szczepionek.

P.3
Jak nazywa się agencja europejska, która oceniła bezpieczeństwo szczepionek
przeciwko COVID-19?
A. Europejska Agencja Leków (EMA)
B. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
C. Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI)
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Wprowadzenie Strategii UE
w zakresie praw ofiar (2020–2025)
P.1
W Strategii UE w zakresie praw ofiar jest mowa o istotnym aspekcie procesu
radzenia sobie ze skutkami przestępstwa przez ofiary – o usługach w zakresie
sprawiedliwości naprawczej. Czym są te usługi?
 Usługi w zakresie sprawiedliwości naprawczej obejmują
szereg usług, m.in. mediację między ofiarą a sprawcą,
konferencje grup rodzinnych oraz zgromadzenia wyrokujące.
Zapewniają one ofiarom bezpieczne otoczenie, w którym mogą
zostać wysłuchane.

P.2
Z czym wiąże się liczba 116 006?
A. To liczba cyberprzestępstw popełnionych w UE w drugiej połowie
2021 r.
B. To liczba uczestników specjalnych szkoleń dla funkcjonariuszy policji
poświęconych niedyskryminacji.
C. To numer specjalnego telefonu zaufania dla ofiar przestępstw
w całej Europie.

P.3
Wymień jeden z pięciu kluczowych priorytetów Strategii UE w zakresie praw
ofiar.
 Możliwe odpowiedzi: 1) zgłaszanie przestępstw i komunikacja
z ofiarami; 2) wsparcie i ochrona najbardziej bezbronnych
ofiar; 3) ułatwianie ofiarom dostępu do kompensaty; 4)
współpraca i koordynacja między organami wymiaru
sprawiedliwości i organami ścigania, pracownikami opieki
zdrowotnej
i pracownikami
socjalnymi
oraz
innymi
specjalistami; 5) wzmocnienie międzynarodowego wymiaru
praw ofiar.
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Prezentacja pakietu aktywizacji młodych
bezrobotnych i europejskiego programu
na rzecz umiejętności
P.1
Co to jest kształcenie i szkolenie zawodowe?


Kształcenie i szkolenie zawodowe stanowi kluczowy element
uczenia się przez całe życie pozwalający zdobyć wiedzę,
umiejętności i kompetencje, których wymaga się na rynku
pracy od osób wykonujących określone zawody. Ta forma
szkolenia obejmuje około połowę osób uczących się na
poziomie średnim II stopnia w UE i umożliwia dwóm trzecim
pracowników w UE podnoszenie kwalifikacji lub ich zmianę.
Pomaga ona młodym ludziom przygotować się do pierwszej
pracy, a dorosłym – nabyć nowe umiejętności i rozwinąć
karierę zawodową.

P.2
Ile osób młodych uzyskało dostęp do zatrudnienia dzięki gwarancji dla
młodzieży?
A. Ponad 24 mln osób młodych
B. Ponad 20 mln osób młodych
C. Ponad 16 mln osób młodych

P.3
Zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych
z marca 2021 r., jaki odsetek wszystkich osób dorosłych powinien każdego
roku uczestniczyć w szkoleniu do 2030 r.?
A. Co najmniej 60%
B. Co najmniej 45%
C. Co najmniej 55%

18
8.07.2020

Prezentacja strategii w zakresie
wodoru i strategii integracji
systemu energetycznego
P.1
Jaki jest udział wodoru w aktualnej strukturze zużycia energii w Europie?
A. 10%
B. 5%
C. Mniej niż 2%

P.2
Jednym z głównych celów europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru
jest sprzyjanie inwestowaniu w czysty wodór. Aby zrealizować ten cel, sojusz
przygotował zbiór rentownych projektów inwestycyjnych. Ile projektów
wchodzi w skład tego zbioru?
A. 60
B. 750
C. 900

P.3
Ile wodoru odnawialnego miałoby być wytwarzane w UE do 2030 r.?
A. 5 mln ton
B. 10 mln ton
C. 2 mln ton
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Przywódcy UE uzgadniają plan
odbudowy Europy i WRF (2021–2027)
P.1
Na jaką łączną kwotę opiewa długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027
(w cenach bieżących)?
A. 1,211 bln €
B. 0,5 bln €
C. 3 bln €

P.2
Czym nie jest NextGenerationEU?
A. Programem UE dotyczącym produktów cyfrowych kolejnej
generacji
B. Tymczasowym narzędziem odbudowy gospodarki, służącym
przezwyciężeniu społecznych i gospodarczych skutków pandemii
koronawirusa
C. Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
z którego państwa członkowskie uzyskują pożyczki i dotacje

P.3
Co w kontekście długoterminowego budżetu UE i planu odbudowy dla Europy
oznacza „system warunkowości”?
A. Warunki, na których państwa spoza UE mogą ubiegać się o pożyczki
B. Warunki służące ochronie budżetu UE w przypadku
stwierdzenia naruszeń zasady praworządności przez państwo
członkowskie
C. Warunki, na których MŚP mogą inwestować środki pieniężne
w wytwarzanie zrównoważonych produktów
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27.08.2020

Podpisanie pierwszej umowy z firmą
farmaceutyczną na zakup
szczepionek przeciwko COVID-19
P.1
Ile dawek szczepionek przeciwko COVID-19 pozyskała Komisja Europejska do
połowy 2022 r.?
A. Do 4,2 mld dawek
B. Do 3 mld dawek
C. Do 1,5 mld dawek

P.2
Z iloma przedsiębiorstwami Komisja Europejska zawarła umowy na dostawy
szczepionek przeciwko COVID-19?
A. Z 5 przedsiębiorstwami
B. Z 8 przedsiębiorstwami
C. Z 11 przedsiębiorstwami

P.3
Ile szczepionek zostało do tej pory dopuszczonych do stosowania w UE? Czy
potrafisz wymienić ich producentów?



Do stosowania w UE dopuszczono sześć szczepionek. Ich
producenci to: BioNTech i Pfizer, Moderna, AstraZeneca,
Janssen Pharmaceutica NV, Novavax i Valneva.
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18.09.2020

Prezentacja pierwszego w historii
planu działania UE
przeciwko rasizmowi
P.1
Kiedy wyznaczono pierwszego
przeciwdziałania rasizmowi?

w historii

unijnego

koordynatora

ds.

A. W 2020 r.
B. W 2021 r.
C. W 2022 r.

P.2
Czy potrafisz wymienić jeden z celów, jaki UE zamierza osiągnąć dzięki planowi
działania przeciwko rasizmowi?


Możliwe odpowiedzi: 1) poprawa wdrażania prawa Unii
zapewniającego ochronę przed dyskryminacją; 2) szkolenie
przedstawicieli organów ścigania (np. funkcjonariuszy policji
krajowej) w zakresie przeciwdziałania profilowaniu rasowemu
lub etnicznemu, aby zapewnić sprawiedliwe działania policji
i równy poziom
ochrony;
3)
usprawnienie
wdrażania
opracowywanych przez państwa członkowskie krajowych planów
przeciwdziałania rasizmowi; 4) zwalczanie mowy nienawiści
w internecie; 5) zwiększenie różnorodności personelu UE
i przeciwdziałanie
wszelkiej
ewentualnej
dyskryminacji
w procesie
rekrutacji;
6)
zacieśnianie
partnerstw
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

P.3
Jak brzmi motto UE podkreślające pozytywny wpływ różnorodności kultur, tradycji
i języków i odzwierciedlające założenia unijnego planu działania przeciwko
rasizmowi?



„Zjednoczeni w różnorodności”
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23.09.2020

Prezentacja nowego paktu
o migracji i azylu
P.1
Ile osób imigrowało do UE w 2020 r.?
A. 3,1 mln osób
B. 1,92 mln osób
C. 530 000 osób

P.2
Z ilu państw pochodziły osoby ubiegające się o azyl, które przybyły do UE
w 2021 r.?
A. Z około 140 państw
B. Z około 80 państw
C. Z około 60 państw

P.3
W których trzech państwach UE odnotowano w 2021 największą –
w przeliczeniu na mieszkańca – liczbę wniosków złożonych przez osoby
ubiegające się o azyl po raz pierwszy?
A. W Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji
B. Na Cyprze, w Austrii i w Słowenii
C. W Polsce, na Węgrzech i Czechach
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24.09.2020

Przyjęcie pakietu dotyczącego
finansów cyfrowych
P.1
Jedną z najważniejszych ambicji UE jest to, aby dzięki transformacji cyfrowej
Europa odgrywała istotną rolę na świecie w dziedzinie technologii cyfrowych.
W tym celu opracowano strategię w zakresie finansów cyfrowych. Wymień jeden
obszar, który UE zamierza udoskonalić za pomocą tej strategii.
 Możliwe odpowiedzi: 1) transgraniczne usługi finansowe
i produkty finansowe dla konsumentów; 2) innowacje oparte na
danych; 3) zarządzanie danymi, np. ochrona danych i nadzór nad
nimi; 4) finansowanie na rzecz MŚP; 5) konkurencja między
dostawcami usług finansowych.

P.2
Czym są kryptoaktywa?
 Kryptoaktywa to cyfrowe odwzorowania wartości lub praw, które
mogą
być
przekazywane
i przechowywane
w formie
elektronicznej przy wykorzystaniu określonej technologii
blockchain. Można korzystać z nich w formie cyfrowych monet lub
tokenów, aby uzyskać dostęp do usług finansowych, lub
w charakterze środka płatniczego.

P.3
W ramach pakietu dotyczącego finansów cyfrowych Komisja zaproponowała
przyjęcie aktu prawnego dotyczącego operacyjnej odporności cyfrowej (DORA). Co
jest celem DORA?
A. Stymulowanie odpowiedzialnych innowacji i konkurencji wśród
dostawców usług finansowych
B. Ułatwienie konsumentom płacenia w sklepach oraz sprawienie, że
transakcje handlu elektronicznego będą bezpieczne i wygodne
C. Zagwarantowanie wszystkim uczestnikom systemu finansowego
odpowiednich zabezpieczeń przeciwko cyberatakom oraz innym
zagrożeniom
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6.10.2020

Przyjęcie
Planu gospodarczo-inwestycyjnego
dla Bałkanów Zachodnich
P.1
Jaką kwotę finansowania planuje się pozyskać w ramach Planu gospodarczoinwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich?
A. Do 29 mld €
B. Do 16 mld €
C. Do 13 mld €

P.2
Czy potrafisz wskazać jeden obszar, w którym projekty uzyskają
dofinansowanie w ramach Planu gospodarczo-inwestycyjnego dla Bałkanów
Zachodnich?


Możliwe odpowiedzi: 1) zrównoważony transport; 2) czysta
energia; 3) środowisko naturalne i klimat; 4) cyfrowa
przyszłość; 5) sektor prywatny; 6) kapitał ludzki.

P.3
UE wspiera wdrażanie reform w regionie Bałkanów Zachodnich środkami
finansowymi i technicznymi. Jak nazywa się jeden z kluczowych programów,
za pośrednictwem których UE zapewnia obecnie takie wsparcie?
A. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)
B. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich (IPARD)
C. Program pomocy Wspólnoty na rzecz odbudowy, rozwoju i stabilizacji
(CARDS)
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7.10.2020

Przyjęcie 10-letniego planu
wsparcia Romów w UE
P.1
Ilu Romów żyje obecnie w UE?
A. Około 3,5 mln
B. Około 8 mln
C. Około 6 mln

P.2
Ilu Romów doświadczyło przejawów dyskryminacji na przestrzeni ostatnich 5
lat?
A. 31%
B. 41%
C. 51%

P.3
W 10-letnim planie na rzecz wsparcia Romów w UE przewidziano siedem
kluczowych obszarów działania. Czy potrafisz wymienić jeden z nich?


Wspomniane
kluczowe
obszary
działania
to:
równouprawnienie,
włączenie,
udział,
kształcenie,
zatrudnienie, zdrowie i mieszkalnictwo.
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14.10.2020

Przyjęcie nowej strategii
w zakresie chemikaliów
P.1
Choć chemikalia stanowią nieodzowny element naszego codziennego życia,
niektóre z nich mogą poważnie szkodzić naszemu zdrowiu lub środowisku. To
właśnie dlatego Komisja Europejska przyjęła nową strategię w zakresie
chemikaliów. Określone grupy chemikaliów są objęte przepisami
szczególnymi. Czy potrafisz wymienić jedną z takich grup?


Możliwe odpowiedzi: 1) produkty biobójcze; 2) pestycydy; 3)
leki; 4) kosmetyki; 5) substancje zaburzające funkcjonowanie
układu hormonalnego itp.

P.2
Jakie cele wyznaczono w strategii w zakresie chemikaliów?


Możliwe odpowiedzi: 1) ochrona środowiska i zdrowia ludzi; 2)
wytwarzanie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów; 3)
stworzenie nietoksycznego środowiska.

P.3
Czy potrafisz podać przykład produktu codziennego użytku, w którego skład
wchodzą chemikalia?


Możliwe odpowiedzi: 1) zabawki i inne produkty dla dzieci; 2)
żywność; 3) kosmetyki; 4) meble; 5) wyroby włókiennicze.
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27.10.2020

Pierwsza wypłata środków
po uruchomieniu SURE w kwietniu
P.1
Co oznacza akronim SURE?
A. Strategia na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, wspierania odbudowy
i rozwoju gospodarki
B. Wsparcie
w celu
zmniejszenia
zagrożeń
związanych
z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej
C. Program dotyczący zarejestrowanego bezrobocia w Unii

P.2
Który kryzys doprowadził do uruchomienia instrumentu SURE? Jakie są
najważniejsze cele tego instrumentu?
1. Pandemia koronawirusa
2. Ochrona miejsc pracy, utrzymanie poziomu zatrudnienia,
pokrycie kosztów mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu
pracy

P.3
Jakie trzy państwa jako pierwsze otrzymały wypłaty środków w ramach SURE?
A. Hiszpania, Włochy i Polska
B. Francja, Portugalia i Słowenia
C. Grecja, Słowacja i Niemcy
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11.11.2020

Uruchomienie Nowego programu na rzecz
konsumentów
P.1
W jaki sposób Nowy program na rzecz konsumentów umożliwi im aktywne
uczestnictwo w procesie transformacji ekologicznej? Czy potrafisz podać przykład?
 Możliwe odpowiedzi: 1) zapewnienie konsumentom na rynku UE
dostępności
zrównoważonych
produktów
oraz
bardziej
szczegółowych informacji pozwalających im dokonywać świadomych
wyborów; 2) zapewnienie konsumentom bardziej szczegółowych
informacji na temat zrównoważonego charakteru produktów; 3)
objęcie konsumentów lepszą ochroną przed określonymi praktykami
handlowymi takimi jak pseudoekologiczny marketing lub
przedwczesna utrata przydatności; 4) propagowanie naprawy
produktów i zachęcanie do korzystania z bardziej zrównoważonych
produktów o zamkniętym cyklu życia; 5) zachęcanie przedsiębiorstw
do wspierania zrównoważonej konsumpcji.

P.2
Wydatki konsumentów to całkowita kwota pieniędzy, jaką przeznaczają osoby
fizyczne na zakup towarów i usług końcowych. Jaki jest udział wydatków
konsumentów w PKB UE?
A. 45%
B. 33%
C. 54%

P.3
UE dąży do umożliwienia konsumentom aktywnego uczestnictwa w transformacji
ekologicznej, np. poprzez wybieranie bardziej zrównoważonych produktów. Jednym
z działań podejmowanych przez UE jest ochrona konsumentów przed
„greenwashingiem”. Co oznacza „greenwashing”?
A. Chemikalia wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie produkcji
wyrobów włókienniczych
B. Pseudoekologiczny marketing – praktykę, w ramach której
przedsiębiorstwa stwarzają fałszywe wrażenie, że ich produkty
mają korzystny wpływ na środowisko
C. Rozdawanie przez przedsiębiorstwa darmowych gadżetów z tworzyw
sztucznych

29
11.11.2020

Pierwsze kroki w kierunku utworzenia
Unii Zdrowotnej
P.1
W ramach budowania Europejskiej Unii Zdrowotnej UE planuje zwiększyć
gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zdolność reagowania dwóch
agencji UE o kluczowym znaczeniu w tym obszarze. Jakie są to agencje?
A. Europejska Agencja Obrony i Europejska Agencja Chemikaliów
B. Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób
C. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Agencja UE ds.
Cyberbezpieczeństwa

P.2
Kluczowym elementem Europejskiej Unii Zdrowotnej jest europejski plan walki
z rakiem. Czy możesz wyjaśnić, jakie są jego cele?


Celem europejskiego planu walki z rakiem jest profilaktyka
nowotworowa oraz zapewnienie pacjentom onkologicznym,
osobom żyjącym z rakiem lub wyleczonym, ich rodzinom
i opiekunom wysokiej jakości życia.

P.3
W którym państwie UE znajduje się siedziba Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)?
A. W Belgii
B. W Szwecji
C. W Polsce

30
12.11.2020

Prezentacja pierwszej w historii
strategii UE na rzecz równości
osób LGBTIQ
P.1
Komisja Europejska zintensyfikowała działania na rzecz propagowania Unii
równości dla wszystkich, przyjmując pierwszą w historii unijną strategię na rzecz
równości osób LGBTIQ. Wyznaczono w niej szereg kluczowych celów, które mają
zostać osiągnięte do 2025 r., podzielonych na cztery filary. Jakie działania Twoim
zdaniem obejmują te filary? Czy potrafisz wskazać obszar, w którym należałoby
wdrożyć dodatkowe środki?
 Możliwe odpowiedzi: 1) walka z dyskryminacją osób LGBTIQ; 2)
zapewnienie bezpieczeństwa tych osób; 3) budowanie
społeczeństw inkluzywnych; 4) podejmowanie działań na rzecz
równości osób LGBTIQ na całym świecie.

P.2
Co Twoim zdaniem oznacza pojęcie „tęczowa rodzina”?
 Tęczowa rodzina to rodzina, do której należy co najmniej jedna
osoba LGBTIQ, lub rodzina, w której rodzicami są osoby LGBTIQ.
Z powodu różnic między prawodawstwami krajowymi państw
członkowskich więzi rodzinne nie zawsze są uznawane, kiedy
tęczowe rodziny przekraczają granice wewnętrzne UE. Komisja
przedłoży inicjatywę ustawodawczą w sprawie wzajemnego
uznawania praw rodzicielskich oraz rozważy możliwe środki
w celu wsparcia wzajemnego uznawania partnerstw osób tej
samej płci w państwach członkowskich.

P.3
Jaki odsetek osób LGBTIQ czuł się dyskryminowany w 2019 r.?
A. 37%
B. 43%
C. 52%
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25.11.2020

Prezentacja planu działania
w sprawie równości płci
P.1
UE przedstawiła ambitne plany służące propagowaniu równouprawnienia płci
i wzmocnienia pozycji kobiet w ramach działań zewnętrznych. Kobiety
i dziewczęta odgrywają kluczową rolę w kontekście rozwoju i zmian.
Jednocześnie wiele współczesnych wyzwań wywiera na nie nieproporcjonalnie
duży wpływ. Jaki odsetek osób przesiedlonych w wyniku zmiany klimatu
stanowią kobiety?
A. 60%
B. 70%
C. 80%

P.2
Czego dotyczy deklaracja pekińska?


Deklaracja pekińska i pekińska platforma działania, przyjęte
jednogłośnie przez 189 państw w 1995 r., są uznawane za
najbardziej kompleksowe globalne ramy polityki w zakresie
praw kobiet.

P.3
Jaki odsetek wszystkich nowych działań zewnętrznych przewidzianych
w ramach unijnego planu działania w sprawie równości płci na lata 2021–
2025 będzie przyczyniał się do zapewniania równouprawnienia płci
i propagowania wzmocnienia pozycji kobiet w 2025 r.?
A. 62%
B. 76%
C. 85%
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2.12.2020

Projekt nowej agendy
transatlantyckiej na rzecz
globalnej współpracy
P.1
Nowa agenda transatlantycka na rzecz globalnej współpracy koncentruje się
na czterech głównych obszarach. Czy potrafisz wymienić jeden z nich?


Możliwe odpowiedzi: 1) reagowanie na zagrożenia dla zdrowia;
2) przywództwo ekologiczne; 3) handel i technologia 4)
działania na szczeblu globalnym i bezpieczeństwo globalne.

P.2
Jakiego rodzaju radę współpracy ustanowiły UE i USA w oparciu o tę agendę
w 2021 r.?
A. Radę ds. Obronności i Bezpieczeństwa
B. Radę ds. Handlu i Technologii
C. Radę ds. Gotowości na Wypadek Sytuacji Kryzysowej

P.3
Łączna kwota inwestycji USA w UE jest wyższa niż w całej Azji. Ilokrotnie?
A. Dwukrotnie
B. Trzykrotnie
C. Czterokrotnie
* Łączna kwota inwestycji USA w UE jest trzykrotnie wyższa niż w całej Azji.
Kwota inwestycji UE w USA jest około ośmiokrotnie wyższa niż kwota
inwestycji UE w Indiach i Chinach łącznie.

33
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Prezentacja europejskiego planu
działania na rzecz demokracji
P.1
Jakie najistotniejsze środki przewidziano w europejskim planie działania na rzecz
demokracji?
A. Promowanie uczciwych wyborów, wspieranie wolnych mediów
i przeciwdziałanie dezinformacji
B. Zachęcanie obywateli do udziału w procesie kształtowania polityki do
udziału w wyborach
C. Wzmacnianie demokracji na szczeblu lokalnym

P.2
Jakie propozycje w zakresie ochrony wolnych i uczciwych wyborów przewidziano
w europejskim planie działania na rzecz demokracji? Czy potrafisz podać przykład?


Możliwe
odpowiedzi:
1)
przyjęcie
nowych
przepisów
o przejrzystości w zakresie reklamy politycznej; 2) przegląd
obowiązujących zasad finansowania europejskich partii
politycznych; 3) ustanowienie nowego unijnego mechanizmu
zapewniającego odporność procesów wyborczych, służącego
przeciwdziałaniu zagrożeniom dla procesu wyborczego; 4)
propagowanie szacunku w debacie publicznej i zwalczanie
nawoływania do nienawiści.

P.3
W europejskim planie działania na rzecz demokracji przewidziano zapewnienie
dziennikarzom i obrońcom praw człowieka lepszej ochrony. Ile przypadków
ataków fizycznych i prawnych na dziennikarzy i pracowników mediów w 24
państwach członkowskich UE zgłoszono w ramach pilotażowego projektu
dotyczącego szybkiego reagowania w kwestii wolności mediów w 2021 r.?
A. 147
B. 439
C. 651
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15.12.2020

Prezentacja aktów prawnych
o usługach cyfrowych
i rynkach cyfrowych
P.1
Wymień niektóre spośród nowych elementów wprowadzonych na mocy aktu
o usługach cyfrowych.










Możliwe odpowiedzi:
środki służące zwalczeniu nielegalnych treści w internecie, w tym
nielegalnych towarów i usług;
nowe przepisy służące identyfikowaniu sprzedawców na
internetowych platformach handlowych, aby budować zaufanie
i ułatwić ściganie oszustów;
zagwarantowanie, aby warunki korzystania z platform były jasne,
zrozumiałe i przejrzyste dla każdego oraz aby nie były one
wykorzystywane w arbitralny sposób;
zapewnienie użytkownikom prawa do złożenia skargi i wniesienia
środka zaskarżenia przeciwko decyzjom dotyczącym moderowania
treści;
zagwarantowanie pełnej ochrony praw podstawowych, w tym
wolności słowa, w internecie;
platformy muszą ograniczać zagrożenia związane np. z dezinformacją
lub manipulacją wyborczą, cyberprzemocą wobec kobiet lub ze
szkodami dla małoletnich w internecie;
wprowadzenie zakazu stosowania reklam profilujących dzieci lub
bazujących na szczególnych kategoriach danych osobowych takich jak
przynależność etniczna, poglądy polityczne lub orientacja seksualna,
a także zakazu stosowania tzw. „zwodniczych interfejsów”;
nowe przepisy zapewniające badaczom dostęp do danych kluczowych
platform w celu sprawdzenia, jak działają platformy i jak zmieniają się
zagrożenia w internecie.
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P.2
Czy postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zapewniają
ochronę danych osobowych użytkowników internetu?
A. Tak, choć nie wprost.
B. Tak, art. 8 Karty stanowi, że każdy ma prawo do ochrony
danych osobowych, które go dotyczą.
C. Nie, Karta musi zostać zaktualizowana, aby zagwarantować pełną
ochronę danych osobowych.

P.3
Co oznacza termin „strażnicy dostępu”?
A. Platformy, które wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie
rynku wewnętrznego i które pełnią funkcję ważnych bram
sieciowych, poprzez które użytkownicy biznesowi mogą
dotrzeć do swoich użytkowników końcowych.
B. Platformy monitorujące przestrzeganie przepisów RODO przez inne
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w internecie.
C. Przedsiębiorstwa dysponujące określonego rodzaju wiedzą w danej
dziedzinie.

35
21.12.2020

Komisja zatwierdza pierwszą
bezpieczną i skuteczną szczepionkę
przeciwko COVID-19
P.1
Kto wyprodukował szczepionkę przeciwko COVID-19, którą Komisja dopuściła
do stosowania w UE jako pierwszą?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

P.2
Zaszczepienie się pomaga układowi odpornościowemu danej osoby
przezwyciężyć powszechnie występującą chorobę, na którą osoba ta może
potencjalnie zachorować. Czy potrafisz wymienić jedną chorobę, przed którą
chroni szczepionka?


Możliwe odpowiedzi: 1) wirusowe zapalenie wątroby typu B; 2)
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV); 3) grypa; 4)
odra, świnka i różyczka; 5) polio; 6) tężec; 7) gruźlica.

P.3
Jaki odsetek dorosłych obywateli Unii zaszczepił się w ciągu pierwszego roku
od rozpoczęcia programu szczepień?
A. 65%
B. 78%
C. 89%
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27.12.2020

Pierwsi Europejczycy zaszczepieni
przeciwko COVID-19
Zostałeś(-aś) zaszczepiony(-a). Rzuć kostką
ponownie.
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1.01.2021

Europejski Rok Kolei 2021
P.1
W trakcie Europejskiego Roku Kolei zwracano uwagę na zalety kolei jako
zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Kolej jest
jedną z najbardziej ekologicznych form transportu pasażerskiego
i towarowego. Mniej więcej jaki odsetek emisji gazów cieplarnianych
związanych z transportem w UE jest generowany przez kolej?
A. 10%
B. 5%
C. Mniej niż 0,5%

P.2
W trakcie Europejskiego Roku Kolei specjalny pociąg UE – ekspres „Łącząc
Europę” – przemierzał cały kontynent od 2 września do 7 października 2021 r.
W ilu państwach zatrzymał się ten pociąg?
A. W 20 państwach
B. W 26 państwach
C. W 27 państwach

P.3
Ile pociągów o różnym rozstawie kół wchodziło w skład ekspresu „Łącząc
Europę”?
A. Trzy pociągi o różnym rozstawie kół obsługiwane przez
przedsiębiorstwa kolejowe z różnych państw członkowskich
UE.
B. Cztery pociągi o różnym rozstawie kół obsługiwane przez
przedsiębiorstwa kolejowe z państw członkowskich UE i Szwajcarii.
C. Po jednym pociągu o różnym rozstawie kół z każdego państwa
członkowskiego.

38
18.01.2021

Komisja rozpoczyna fazę
projektowania nowego europejskiego
Bauhausu
P.1
Co oznacza Bauhaus?
A. To japoński zwrot oznaczający „zrównoważoność”
B. To grecka szkoła myślicielska opisująca formę gospodarki
i społeczeństwa charakteryzującą się trwałością i globalnym
charakterem
C. To niemiecka uczelnia artystyczno-rzemieślnicza, która
działała w latach 1919–1933
* Źródłem inspiracji dla nowego europejskiego Bauhausu jest uczelnia
artystyczno-rzemieślnicza o tej nazwie, założona w Niemczech przez Waltera
Gropiusa w 1919 r., która opierała się na eksperymentalnych zasadach
funkcjonalności i autentyczności materiałów. Po zamknięciu uczelni przez
nazistów w 1933 r. jej idee były szeroko rozpowszechnianie przez jej
studentów i pracowników, takich jak Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy Nagy
i Mies van der Rohe.

P.2
Jakie trzy główne wartości przyświecają ruchowi nowego europejskiego
Bauhausu?
A. Zrównoważoność, estetyka i inkluzywność
B. Zrównoważoność, integracja i różnorodność
C. Szacunek, postęp i inkluzywność

P.3
Z którym z priorytetów Komisji Europejskiej w największym stopniu powiązany
jest ruch nowego europejskiego Bauhausu?
A. Europa na miarę ery cyfrowej
B. Europejski Zielony Ład
C. Promowanie europejskiego stylu życia
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9.02.2021

Projekt Nowego programu na rzecz
regionu śródziemnomorskiego
P.1
Celem Nowego programu na rzecz regionu śródziemnomorskiego jest
ożywienie i zacieśnienie partnerstwa strategicznego między UE a jej
południowym sąsiedztwem. Czy potrafisz wymienić przynajmniej jedno
z państw południowego sąsiedztwa?


Algieria, Egipt, Izrael, Jordania,
Palestyna*, Syria i Tunezja.

Liban,

Libia,

Maroko,

* Użycie tej nazwy nie może być traktowane jako uznanie państwa Palestyna
i pozostaje bez uszczerbku dla indywidualnych stanowisk państw
członkowskich w tej kwestii.

P.2
Jaką kwotę przeznaczono na wdrażanie Nowego programu na rzecz regionu
śródziemnomorskiego w latach 2021–2027?
A. Do 15 mld €
B. Do 26 mld €
C. Do 30 mld €

P.3
Jak nazywa się podpisana w 1995 r. deklaracja, na mocy której zawiązano
partnerstwo między jej sygnatariuszami z UE i państwami południowego
regionu Morza Śródziemnego?
A. deklaracja barcelońska
B. deklaracja kairska
C. deklaracja bejrucka
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17.02.2021

Komisja proponuje stworzenie
inkubatora HERA
P.1
Co oznacza akronim HERA?
A. Europejski Urząd ds. Dowodów Dotyczących Zdrowia i Badań
w Dziedzinie Zdrowia
B. Europejski Urząd ds. Wydatków na Opiekę Zdrowotną i Regulacji
w Dziedzinie Zdrowia
C. Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany
Zagrożenia Zdrowia

P.2
HERA działa w dwóch trybach. Jakich?
A. Faza gotowości i faza kryzysu
B. Faza analityczna i faza działania
C. Faza prognozowania i faza operacyjna

P.3
Jakim początkowym budżetem dysponuje Inkubator HERA?
A. 6 mld € z aktualnych wieloletnich ram finansowych na lata
2022–2027, przy czym część tej kwoty będzie pochodzić
z dopłat uzupełniających w ramach NextGenerationEU
B. 9 mld € z aktualnych wieloletnich ram finansowych na lata 2022–
2027, przy czym część tej kwoty będzie pochodzić z dopłat
uzupełniających w ramach NextGenerationEU
C. 3,5 mld € z aktualnych wieloletnich ram finansowych na lata 2022–
2027, przy czym całość tej kwoty będzie pochodzić z dopłat
uzupełniających w ramach NextGenerationEU
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3.03.2021

Prezentacja strategii na rzecz praw
osób z niepełnosprawnościami
(2021–2030)
P.1
Jaka była pierwsza konwencja o ochronie praw człowieka, do której przystąpiła
UE?
A. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza
B. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
C. Konwencja ONZ o prawach dziecka

P.2
Jaki odsetek osób z niepełnosprawnościami w UE ma pracę?
A. 60,1%
B. 55%
C. 50,8%

P.3
Czy istnieje unijna karta osoby z niepełnosprawnością, która umożliwia
wzajemne uznawanie orzeczeń o niepełnosprawności we wszystkich
państwach członkowskich UE?
A. Tak
B. Nie
C. Jeszcze nie. Komisja przedstawi wniosek w tej sprawie do
końca 2023 r. na podstawie wyników badania pilotażowego
przeprowadzonego w 8 państwach członkowskich
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4.03.2021

Prezentacja Planu działania na rzecz
Europejskiego filaru praw socjalnych
P.1
Ile kluczowych zasad i praw ustanowiono w Europejskim filarze praw
socjalnych?
A. 18
B. 20
C. 25

P.2
Który z wymienionych poniżej trzech ambitnych celów Unii nie został
wyznaczony w opracowanym przez Komisję Planie działania na rzecz
Europejskiego filaru praw socjalnych?
A. Do 2030 r. co najmniej 78% osób w wieku 20–64 lata powinno mieć
zatrudnienie
B. Do 2030 r. co najmniej 60% wszystkich osób dorosłych
powinno zajmować odpowiedzialne stanowiska
C. Do 2030 r. co najmniej 60% wszystkich osób dorosłych powinno
każdego roku uczestniczyć w szkoleniu

P.3
Ile państw członkowskich przedstawiło swoje cele krajowe w ramach realizacji
głównych celów UE w obszarze socjalnym?
A. 18
B. 23
C. 27
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9.03.2021

Prezentacja celów cyfrowych UE
na 2030 r.
P.1
Jaki odsetek środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności powinien zostać przeznaczony na transformację
cyfrową w poszczególnych państwach UE?
A. 20%
B. 22%
C. 25%

P.2
Który z poniższych celów wyznaczono na 2030 r. w programie „Droga ku
cyfrowej dekadzie”?
A. Zagwarantowanie, aby 90% obywateli miało w domu prywatny
komputer
B. Zapewnienie, aby trzy czwarte ludności korzystało z internetu
przynajmniej raz w tygodniu
C. Zagwarantowanie, aby co najmniej 80% obywateli posiadało
przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe

P.3
Jak brzmi popularna nazwa przedsiębiorstw typu start-up o wartości
przekraczającej 1 mld dolarów amerykańskich?
A. Jednorożce
B. Rakiety
C. Gepardy
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24.03.2021

Ustanowienie gwarancji dla dzieci
P.1
Która z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych odnosi się do europejskiej
gwarancji dla dzieci?
A. Zasada nr 16: Opieka zdrowotna
B. Zasada nr 11: Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci
C. Zasada nr 20: Dostęp do podstawowych usług

P.2
Ile czasu mają państwa członkowskie na przyjęcie europejskiej gwarancji dla
dzieci?
A. Cały rok
B. Pół roku
C. Mniej niż trzy miesiące

P.3
W ramach europejskiej gwarancji dla dzieci zaleca się państwom
członkowskim
zapewnienie
potrzebującym
dzieciom
swobodnego
i skutecznego dostępu do: (wskaż jeden obszar)
A.
B.
C.
D.

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem;
edukacji i zajęć szkolnych;
co najmniej jednego zdrowego posiłku w każdym dniu szkoły;
opieki zdrowotnej.
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25.03.2021

Prezentacja planu działania na rzecz
rolnictwa ekologicznego
P.1
Co oznacza akronim WPR?
A. Wschodnioeuropejski Pakt Rzeczny
B. Wspólna polityka rolna
C. Wycofywanie pestycydów w rolnictwie

P.2
Czym jest rolnictwo ekologiczne?


Rolnictwo ekologiczne to metoda uprawy służąca produkcji
żywności przy wykorzystaniu naturalnych składników
i procesów

P.3
Co przedstawia logo wskazujące, że dany wyrób unijny pochodzi z produkcji
ekologicznej?
A. Różowe jabłko
B. Żółty kwiat
C. Zielony liść
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14.04.2021

Prezentacja unijnych strategii
zwalczania przestępczości
zorganizowanej i handlu ludźmi
P.1
W unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej przedstawiono
narzędzia i środki zakłócania modeli biznesowych i eliminacji struktur organizacji
dopuszczających się przestępstw transgranicznych, w internecie i poza nim. Czy
potrafisz wskazać konkretny obszar, w którym stosuje się takie narzędzia i środki?


Możliwe odpowiedzi: 1) zacieśnianie współpracy między organami
ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości; 2) zwiększanie
skuteczności postępowań przygotowawczych prowadzonych
w celu rozbijania struktur przestępczości zorganizowanej; 3)
dbanie o to, aby przestępstwa się nie opłacały; 4) dostosowanie
organów ścigania i sądownictwa do epoki cyfrowej.

P.2
Pomimo postępów osiągniętych w ostatnich latach handel ludźmi nadal pozostaje
poważnym zagrożeniem w UE. Ofiarami są przeważnie kobiety i dziewczęta,
sprzedawane do celów wykorzystywania seksualnego. Jaki odsetek ofiar handlu
ludźmi stanowią w przybliżeniu kobiety i dziewczęta?
A. 72%
B. 65%
C. 51%

P.3
Czy potrafisz wymienić jeden z głównych obszarów przestępczości w Europie?



Możliwe odpowiedzi: 1) narkotyki; 2) handel ludźmi; 3) przemyt
migrantów; 4) oszustwa, przestępstwa przeciwko środowisku; 5)
nielegalna broń palna; 6) nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi;
7)
działalność
związana
z cyberprzestępczością;
8)
zorganizowana przestępczość przeciwko mieniu.
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15.04.2021

Zakończenie negocjacji
w sprawie nowej umowy między UE
a państwami AKP
P.1
Jak inaczej określa się wynegocjowaną umowę o partnerstwie między UE
a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)?
A. Porozumienie zastępujące umowę z Kotonu
B. Umowa o partnerstwie strategicznym z państwami AKP
C. Konwencja z Lomé

P.2
Ile państw należy do Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS)?
A. 69 państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku
B. 79 państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku
C. 89 państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

P.3
Wymień jeden z sześciu kluczowych obszarów priorytetowych, na którym
opierać się będzie umowa o partnerstwie między UE a państwami AKP.







Możliwe odpowiedzi:
prawa człowieka, demokracja i dobre rządy w społeczeństwach
ukierunkowanych na ludzi i opartych na prawach człowieka;
pokój i bezpieczeństwo;
rozwój społeczny;
zrównoważoność środowiskowa i zmiana klimatu;
trwały wzrost i rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu
społecznemu;
migracja i mobilność.
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21.04.2021

Projekt nowych przepisów i działań
na rzecz doskonałości
i wiarygodności sztucznej inteligencji
P.1
Który z poniższych trzech projektów w dziedzinie sztucznej inteligencji nie
został sfinansowany przez UE?
A. Program neurorehabilitacji pomagający pacjentom chorym na COVID19, leczonym na oddziałach intensywnej opieki medycznej,
w powrocie do zdrowia
B. Mechanizm przewidywania cen nieruchomości mieszkalnych
C. Narzędzia internetowe do weryfikacji informacji i obalania fałszywych
twierdzeń

P.2
Jaką kwotę Komisja Europejska zamierza przeznaczać każdego roku na
działania w obszarze sztucznej inteligencji w ramach programów „Cyfrowa
Europa” i „Horyzont Europa”?
A. 0,5 mld € rocznie
B. 800 mln € rocznie
C. 1 mld € rocznie

P.3
Jaki odsetek robotów przemysłowych i robotów do użytku osobistego
produkuje się w Europie?
A. Co najmniej 50%
B. Co najmniej 25%
C. Co najmniej 15%
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5.05.2021

Prezentacja zaktualizowanej
strategii przemysłowej UE
P.1
Które dwie transformacje
transformacji”?

określa

się

łącznie

mianem

„dwojakiej

A. Społeczną i polityczną
B. Ekologiczną i cyfrową
C. Cyfrową i gospodarczą

P.2
Czy potrafisz wymienić jeden obszar, w którym UE posiada strategiczne
zależności?


Możliwe odpowiedzi: 1) metale ziem rzadkich i magnez; 2)
chemikalia; 3) panele fotowoltaiczne; 4) oprogramowanie do
przetwarzania w chmurze i przetwarzania brzegowego; 5)
cyberbezpieczeństwo.

P.3
UE jest w wysokim stopniu uzależniona od zagranicznych dostawców co
najmniej 137 rodzajów produktów. Ponad połowa tych zależności
produktowych jest skoncentrowana w trzech państwach. Wskaż jedno z nich.


Chiny, Wietnam i Brazylia
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9.05.2021

Rozpoczęcie Konferencji
w sprawie przyszłości Europy
P.1
Czy Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła swoje prace?
A. Tak. Sprawozdanie z wyników końcowych konferencji
obejmujące 49 propozycji przedstawiono 9 maja 2022 r.
B. Nie. Sprawozdanie z wyników końcowych konferencji obejmujące 50
propozycji zostanie przedstawione 9 maja 2023 r.
C. Nie wyznaczono jeszcze konkretnego terminu na przedstawienie
sprawozdania z wyników końcowych konferencji

P.2
Które instytucje Unii będą podejmowały działania w związku
z przedstawionymi przez obywateli propozycjami dotyczącymi przyszłości
Europy?


Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska

P.3
Jak brzmi motto sprawozdania z wyników końcowych Konferencji w sprawie
przyszłości Europy?
A. „Europa, której wszyscy pragniemy”
B. „Przyszłość jest w Twoich rękach”
C. „Niech żyje Europa!”
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12.05.2021

Przyjęcie planu działania UE
na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
P.1
Co oznacza „zerowy poziom emisji zanieczyszczeń”?
 W Europejskim Zielonym Ładzie określono ambitny cel –
osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń
do 2050 r., aby wszyscy mogli żyć w nietoksycznym
środowisku. Chcąc osiągnąć ten cel, musimy zapewnić
zmniejszenie zanieczyszczenia do takiego poziomu, który nie
będzie wywierać szkodliwych skutków dla zdrowia
i naturalnych ekosystemów i nie będzie przekraczać zdolności
naszej planety do regenerowania się. Ten poziom to właśnie
„zerowy poziom emisji zanieczyszczeń”.

P.2
O ile musimy zmniejszyć poziom odpadów w morzu, aby poprawić jakość wody
do 2030 r.?
A. O 20%
B. O 50%
C. O 80%

P.3
W jaki sposób możemy ograniczyć zanieczyszczenia z produkcji i konsumpcji?
Wskaż jedno działanie.
 Możliwe odpowiedzi: 1) ograniczenie zanieczyszczeń
pochodzących z instalacji przemysłowych; 2) ograniczenie
zanieczyszczeń z rolnictwa; 3) zachęcanie konsumentów do
wybierania produktów i usług, które najmniej zanieczyszczają
środowisko; 4) korzystanie z chemikaliów, materiałów
i produktów możliwie najbezpieczniejszych i najbardziej
zrównoważonych pod względem projektu i cyklu życia; 5)
przypisanie właściwej ceny zanieczyszczeniom i stworzenie
zachęt do stosowania rozwiązań alternatywnych.
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17.05.2021

Prezentacja nowego podejścia
do zrównoważonej niebieskiej
gospodarki
P.1
Ile miejsc pracy zapewnia europejska niebieska gospodarka (wszystkie branże
i sektory powiązane z oceanami, morzami i obszarami przybrzeżnymi)?
A. 4,5 mln
B. 6,5 mln
C. 8 mln

P.2
Jaką część naszych zasobów wody stanowią oceany?
A. 85%
B. 93%
C. 97%

P.3
Ile ton tworzyw sztucznych trafia do europejskich mórz każdego roku?
A. Około 27 000 ton
B. Około 15 000 ton
C. Około 7 000 ton
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18.05.2021

Przyjęcie komunikatu
nt. opodatkowania działalności
gospodarczej w XXI wieku
P.1
Jaki odsetek łącznych dochodów podatkowych w UE-27 pochodzi z podatków
od pracy?
A. Ponad 25%
B. Ponad 50%
C. Ponad 65%
* Podstawę budżetów państw członkowskich stanowią przeważnie podatki od
pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, które stanowią ponad 50%
łącznych dochodów podatkowych w UE-27.

P.2
OECD to organizacja stojąca na czele międzynarodowej reformy podatkowej.
Co oznacza akronim OECD?
A. Organizację ds. Koordynacji Deficytu na Szczeblu Europejskim
B. Organizację ds. Kredytów i Zadłużenia na Szczeblu Europejskim
C. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

P.3
Czym jest przedsiębiorstwo fasadowe?
A. Przedsiębiorstwem, w którego skład wchodzi tylko jedna osoba
pełniąca rolę jego jedynego udziałowca/akcjonariusza
B. Przedsiębiorstwem, które ma minimalną obecność materialną
lub nie ma jej wcale (brak biura lub pracowników) i które nie
prowadzi żadnej rzeczywistej działalności gospodarczej
C. Przedsiębiorstwem prowadzącym działalność charytatywną

54
1.06.2021

Inauguracja działalności
Prokuratury Europejskiej
P.1
Gdzie znajduje się siedziba Prokuratury Europejskiej?
A. W Rzymie
B. W Amsterdamie
C. W Luksemburgu

P.2
Ile w przybliżeniu zgłoszeń przestępstw rozpatrzyła Prokuratura Europejska
w pierwszym roku swojej działalności?
A. Ponad 1000
B. Ponad 4000
C. Ponad 7000
Dokładna liczba wynosi 4 006.

P.3
Z jakiego państwa UE pochodzi Laura Codruța Kövesi, Europejska Prokurator
Generalna?
A. Z Polski
B. Z Bułgarii
C. Z Rumunii
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2.06.2021

Prezentacja nowej strategii
dotyczącej strefy Schengen
P.1
Ile państw należy do strefy Schengen?
A. 23
B. 26
C. 28

P.2
Które państwa niebędące członkami UE należą do strefy Schengen?


Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

P.3
Które państwa UE nie należą obecnie do strefy Schengen?


Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia.
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3.06.2021

Projekt ram na rzecz godnej zaufania
i bezpiecznej europejskiej
tożsamości cyfrowej
P.1
Kto będzie mógł korzystać z europejskiej tożsamości cyfrowej?
A. Jedynie obywatele UE i przedsiębiorstwa z siedzibą w UE
B. Jedynie obywatele 26 państw należących do strefy Schengen
C. Wszyscy obywatele, rezydenci i przedsiębiorstwa w UE, którzy
chcieliby z niej korzystać

P.2
Na podstawie wniosku dotyczącego europejskiej tożsamości cyfrowej
państwa UE będą oferować obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele
umożliwiające im cyfrową identyfikację, przechowywanie danych dotyczących
tożsamości i dokumentów urzędowych w formacie elektronicznym oraz
zarządzanie nimi. Jakie inne zastosowania może mieć cyfrowy portfel?


Możliwe odpowiedzi: 1) uzyskanie dostępu do rachunku
bankowego, 2) ubieganie się o kredyt, 3) złożenie zeznania
podatkowego, 4) zapisanie się na uczelnię, 5) potwierdzenie
wieku, 6) wypożyczenie samochodu, 7) zarejestrowanie się
jako rezydent w innym państwie UE, 8) zakup karty SIM, 9)
wykupienie biletu okresowego na transport publiczny itp.

P.3
Komisja wyznaczyła szereg celów, aby przeprowadzić transformację cyfrową
do 2030 r. Ilu obywateli powinno do tego czasu korzystać z e-identyfikacji
(identyfikacji elektronicznej)?
A) 70% obywateli UE
B) 75% obywateli UE
C) 80% obywateli UE
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1.07.2021

Wprowadzenie unijnego cyfrowego
zaświadczenia COVID
P.1
Co można potwierdzić cyfrowym zaświadczeniem COVID?


Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest cyfrowym dowodem
tego, że dana osoba 1) została zaszczepiona przeciwko COVID19, 2) uzyskała negatywny wynik testu albo 3) przeszła
COVID-19.

P.2
Wymień jedną z głównych cech cyfrowego zaświadczenia COVID


Możliwe odpowiedzi: 1) format elektroniczny lub papierowy; 2)
ma kod QR; 3) nieodpłatne; 4) ważne we wszystkich państwach
UE; 5) jest w języku krajowym i po angielsku.

P.3
Ile państw niebędących członkami UE przystąpiło dotychczas do systemu
unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID?
A. 37 państw niebędących członkami UE
B. 42 państwa niebędące członkami UE
C. 48 państw niebędących członkami UE
* Do końca lipca 2022 r. do systemu przystąpiło 48 państw niebędących
członkami UE. Zaświadczenia COVID wydane w tych państwach (lub
terytoriach) są akceptowane w UE na takich samych warunkach jak unijne
cyfrowe zaświadczenie COVID. Podobnie unijne cyfrowe zaświadczenie
COVID jest akceptowane przez te 48 państw.
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14.07.2021

Przyjęcie pakietu „Gotowi na 55”
P.1
Do czego odnosi się liczba 55 w nazwie „Gotowi na 55”?


55%. Jest to odsetek, o który ma zostać zmniejszona
do 2030 r. emisja netto gazów cieplarnianych w porównaniu
z poziomami z 1990 r.

P.2
Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, musimy wprowadzić transport na
ścieżkę zerowej emisji. O ile musimy ograniczyć emisje z transportu?
A) Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy ograniczyć
emisje z transportu o 90% do 2050 r.
B) Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy ograniczyć emisje
z transportu o 95% do 2055 r.
C) Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy ograniczyć emisje
z transportu o 75% do 2030 r.

P.3
Ile w przybliżeniu nowych pojazdów elektrycznych (pojazdów wyłącznie
elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in) zarejestrowano w Unii
Europejskiej w 2020 r.?
A. 1 mln
B. 1,5 mln
C. 1,8 mln
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16.07.2021

Prezentacja strategii leśnej UE
P.1
Jaki odsetek powierzchni UE stanowią lasy?
A) 35%
B) 39,1%
C) 43,5%
*43,5% (niemal 182 mln hektarów) powierzchni UE stanowią lasy i inne
grunty zalesione.

P.2
Ile dodatkowych drzew zobowiązaliśmy się posadzić w UE do 2030 r.?
A) 1 mld
B) 2,5 mld
C) 3 mld

P.3
Bioenergia pochodząca z drewna jest obecnie głównym źródłem energii
odnawialnej. Jaki odsetek energii odnawialnej stanowi?
A) Dostarcza 50% energii odnawialnej wykorzystywanej w UE
B) Dostarcza 60% energii odnawialnej wykorzystywanej w UE
C) Dostarcza 75% energii odnawialnej wykorzystywanej w UE
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23.09.2021

Projekt uniwersalnej ładowarki
do urządzeń elektronicznych
P.1
Komisja zaproponowała zharmonizowany port
elektronicznych. Jaki port ma być wspólnym portem?


ładowania

urządzeń

USB-C

P.2
Jaka ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych powstaje rocznie
z wyrzuconych i nieużywanych ładowarek?
A. 11 000 ton
B. 15 000 ton
C. 20 000 ton

P.3
Ile średnio ładowarek do telefonów komórkowych posiadają konsumenci?


Trzy
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29.09.2021

Przyjęcie komunikatu
nt. misji europejskich
P.1
Misje UE to nowe, ambitne narzędzie umożliwiające stawienie czoła niektórym
z naszych głównych wyzwań. Wytyczono w nich jasne cele, które należy
osiągnąć w określonym czasie. Wywrą one wpływ poprzez nadanie nowej roli
badaniom naukowym i innowacjom, w połączeniu z nowymi formami
zarządzania i współpracy. W którym programie UE są one głównie
zakorzenione?
A. W instrumencie „Łącząc Europę”
B. W programie „Horyzont Europa” – unijnym programie
w zakresie badań naukowych i innowacji
C. W Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

P.2
Jedną z misji europejskich jest misja „Pokonać raka: Misja możliwa do
zrealizowania”. Celem Komisji jest poprawa warunków życia ponad 3 mln osób
dzięki profilaktyce, leczeniu i rozwiązaniom pozwalającym żyć dłużej i lepiej.
Do kiedy Komisja chce osiągnąć ten cel?


Do 2030 r.

P.3
Miasta wytwarzają ponad 70% światowych emisji CO2, przez co odgrywają
kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Ile miast
otrzyma dzięki misji UE wsparcie w osiągnięciu neutralności klimatycznej
do 2030 r.?
A. 50 miast
B. 78 miast
C. 100 miast
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5.10.2021

Prezentacja pierwszej w historii
unijnej strategii
zwalczania antysemityzmu

P.1
Od kiedy Komisja ma koordynatora ds. zwalczania antysemityzmu
i wspierania życia żydowskiego?
A. Od 2005 r.
B. Od 2010 r.
C. Od 2015 r.

P.2
Jakie słowo w języku hebrajskim oznacza Holokaust?
A. Szalom
B. Szoa
C. Toda

P.3
Jaka jest obecnie przybliżona liczba ludności żydowskiej w UE?
A. Do 1,5 mln
B. Do 3 mln
C. Do 4,5 mln
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12.10.2021

Pierwsza emisja zielonych obligacji
P.1
Jaką kwotę uzyskała Komisja z emisji zielonych obligacji?
A. Komisja uzyskała 10 mld €, które zostaną wykorzystane wyłącznie na
dwojaką transformację
B. Komisja uzyskała 12 mld €, które zostaną wykorzystane
wyłącznie na zielone i zrównoważone inwestycje w całej UE
C. Komisja uzyskała 15 mld €, które zostaną wykorzystane wyłącznie na
wsparcie dla sektora prywatnego

P.2
Każdy krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności musi przewidywać
finansowanie transformacji ekologicznej. Jaki jest minimalny odsetek tych
środków?
A. 25%
B. 33%
C. 37%
*Co najmniej 37% wartości każdego planu odbudowy i zwiększania
odporności musi być przeznaczone na transformację ekologiczną, a wiele
państw członkowskich stara się osiągnąć jeszcze wyższy poziom.

P.3
Ile wynosi budżet NextGenerationEU – tymczasowego instrumentu służącego
wsparciu odbudowy UE?
A. Ponad 750 mld €
B. Ponad 800 mld €
C. Ponad 900 mld €
* Dokładna kwota wynosi 806,9 mld €.
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13.10.2021

Prezentacja polityki UE wobec Arktyki
P.1
Region Arktyki ma kluczowe znaczenie strategiczne dla UE w kontekście
zmiany klimatu, surowców oraz wpływu geostrategicznego. W ramach nowej
polityki UE zaproponowała szereg kroków mających na celu wzmocnienie jej
zaangażowania w tym regionie. Czy potrafisz podać konkretny przykład tych
działań UE?


Możliwe odpowiedzi: 1) przeciwdziałanie ekologicznym,
społecznym, gospodarczym i politycznym skutkom zmiany
klimatu i degradacji środowiska; 2) ochrona środowiska
i bioróżnorodności Arktyki; 3) rozwiązanie problemu emisji
sadzy i zmniejszenie śladu węglowego i środowiskowego
transportu morskiego; 4) wsparcie zrównoważonego rozwoju
regionów Arktyki sprzyjające włączeniu społecznemu; 5)
wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

P.2
Kto jest ludnością rdzenną Arktyki?


Inuici

P.3
Ile osób w przybliżeniu mieszka na północ od koła podbiegunowego?
A. 3,5 mln
B. 4 mln
C. 4,5 mln
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17.11.2021

Przepisy w sprawie wylesiania
i przemieszczania odpadów oraz
nowa unijna strategia ochrony gleb
P.1
Wymień jeden produkt objęty przepisami UE w sprawie przeciwdziałania
wylesianiu.


Możliwe odpowiedzi: 1) olej palmowy, 2) wołowina, 3) soja, 4)
kawa, 5) kakao, 6) drewno.

P.2
W 2020 r. UE wyeksportowała do państw poza swoim terytorium około 32,7
mln ton odpadów. Które państwo przyjęło najwięcej z nich?


Turcja, a na kolejnych miejscach znalazły się Indie, Wielka
Brytania i Szwajcaria.

P.3
Jaki odsetek żywych organizmów znajduje się w glebie?
A. 5%
B. 10%
C. 25%
* Gleba jest ekosystemem o wielkim znaczeniu, który obejmuje ponad jedną
czwartą wszystkich żywych organizmów na naszej planecie.
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25.11.2021

Wnioski w sprawie przejrzystości
i targetowania reklamy politycznej
oraz środków zwiększających
zdolność przedsiębiorstw
do pozyskiwania kapitału
P.1
Wnioski te są częścią szerszego pakietu inicjatyw służących wzmocnieniu
europejskiej demokracji, a mianowicie...
A. Europejskiego planu działania na rzecz demokracji
B. Programu Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo
C. Paktu na rzecz demokracji i zarządzania

P.2
Zgodnie z tym wnioskiem, aby zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność
partii politycznych i ich kandydatów w zakresie pochodzenia środków
i wydatków w kontekście reklamy politycznej, platformy internetowe będą
musiały:
A. Podawać informacje o przynależności politycznej oraz
o finansowaniu reklam.
B. Podawać informacje o przynależności politycznej oraz o finansowaniu
reklam, ale jedynie w przypadku kampanii na poziomie krajowym.
C. Podawać informacje o przynależności politycznej oraz o finansowaniu
reklam, ale jedynie w przypadku kampanii na poziomie unijnym.

P.3
Kiedy odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego?


W 2024 r.

67
1.12.2021

Wprowadzenie Global Gateway
P.1
Ile, według przewidywań, wyniosą inwestycje uruchomione dzięki Global
Gateway – europejskiej strategii mającej wspierać inteligentne, czyste
i bezpieczne połączenia na całym świecie?
A. 100 mld €
B. 200 mld €
C. 300 mld €
* W ramach Global Gateway zostanie uruchomione do 300 mld € w inwestycjach
na rzecz rozwoju globalnej infrastruktury oraz wsparcia zielonej i cyfrowej
transformacji na całym świecie.

P.2
Rozpoczęta w 2007 r. przez Unię Afrykańską przełomowa inicjatywa na rzecz
Wielkiego Zielonego Muru prowadzona przez państwa afrykańskie ma na celu
renaturalizację zdegradowanych terenów na tym kontynencie i zmianę życia
milionów ludzi w Sahelu. Ile wyniesie jego długość od wybrzeża do wybrzeża
(tj. od Atlantyku w Senegalu do Oceanu Indyjskiego w Dżibuti)?
A. 2000 km
B. 8000 km
C. 30 000 km

P.3
Gdzie otwarto pierwsze centrum transferu technologii szczepionek mRNA?
A. W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki
B. W Dakarze w Senegalu
C. W Abudży w Nigerii
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9.12.2021

Przedstawienie planu działania
mającego ożywić gospodarkę
społeczną UE
P.1
Organizacje gospodarki społecznej to podmioty, które stawiają na pierwszym
miejscu cele społeczne i środowiskowe, reinwestując większość swoich zysków
z powrotem w organizację. Ile w przybliżeniu podmiotów gospodarki
społecznej istnieje w Europie?
A. 800 000
B. 1,8 mln
C. 2,8 mln

P.2
Czy znasz jakiś rodzaj podmiotu gospodarki społecznej?


Możliwe odpowiedzi: 1) spółdzielnie, 2) towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, 3) stowarzyszenia (w tym
organizacje
charytatywne),
4)
fundacje
lub 5)
przedsiębiorstwa społeczne.

P.3
Co poprawi plan działania na rzecz gospodarki społecznej? Czy potrafisz
wymienić jeden z obszarów?


Możliwe odpowiedzi: 1) otoczenie biznesowe: ramy polityczne
i prawne; 2) możliwości i budowanie zdolności: dostęp do
finansowania, wsparcie na zwiększenie skali działalności; 3)
świadomość: zwiększenie widoczności gospodarki społecznej
i promowanie jej pozytywnego wpływu.
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9.12.2021

Propozycja wpisania nawoływania
do nienawiści i przestępstw z nienawiści
do wykazu europrzestępstw
P.1
Nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści są szczególnie
poważnymi przestępstwami, ponieważ podważają wspólne wartości i prawa
podstawowe UE. Czy potrafisz wymienić jedną z wartości UE?
 Wartości UE są zapisane w Traktacie UE (art. 2), który stanowi,
że: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa
prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym
praw osób należących do mniejszości”.

P.2
Europrzestępstwa to szczególnie poważne przestępstwa, popełniane w całej
UE, których skutki wykraczają poza granice państw. Dlatego też są one
kryminalizowane na poziomie UE i uwzględnione w Traktacie UE. Obecnie
wyróżnia się 10 europrzestępstw. Nawoływanie do nienawiści i przestępstwa
z nienawiści nie są jeszcze ujęte w wykazie. Czy potrafisz wymienić jedno
z europrzestępstw, które obecnie jest uwzględnione w Traktacie UE?
 Możliwe odpowiedzi: 1) terroryzm, 2) handel ludźmi, 3)
seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, 4) nielegalny
handel narkotykami, 5) nielegalny handel bronią, 6) pranie
pieniędzy, 7) korupcja, 8) fałszowanie środków płatniczych, 9)
przestępczość
komputerowa
i 10)
przestępczość
zorganizowana.

P.3
Kiedy przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała rozszerzenie
wykazu europrzestępstw o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa
z nienawiści?
 W orędziu o stanie Unii z 2020 r.
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9.12.2021

Propozycja poprawy warunków pracy
osób pracujących za pośrednictwem
platform cyfrowych
P.1
Ile osób w przybliżeniu pracuje w UE za pośrednictwem cyfrowych platform
pracy?
A. Powyżej 8 mln
B. Powyżej 18 mln
C. Powyżej 28 mln
* Gospodarka oparta na platformach cyfrowych szybko się rozwija –
przewiduje się, że w 2025 r. liczba osób pracujących za ich
pośrednictwem sięgnie 43 mln.

P.2
Ile cyfrowych platform pracy działa w UE?
A. Ponad 400
B. Ponad 500
C. Ponad 600

P.3
Spośród szacowanych 28 mln osób pracujących za pośrednictwem platform
w UE nawet 5,5 mln może być obecnie błędnie zakwalifikowanych jako
samozatrudnione. Czy potrafisz wymienić jedną korzyść, jaką odniosłyby te
osoby, gdyby zostały zaklasyfikowane jako pracownicy?


Możliwe odpowiedzi: 1) gwarantowany czas odpoczynku
i płatne urlopy; 2) bezpieczeństwo i ochrona zdrowia; 3)
świadczenia z tytułu bezrobocia, choroby i opieki zdrowotnej;
4) urlop rodzicielski; 5) uprawnienia emerytalno-rentowe; 6)
świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
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14.12.2021

Propozycja modernizacji systemów
transportowych w UE
P.1
Jakie są niektóre ze sposobów modernizacji systemu transportowego w UE?


Komisja zaproponowała 4 działania w tym zakresie: 1)
podniesienie jakości sieci połączeń, a także transport większej
liczby pasażerów i towarów koleją oraz śródlądowymi drogami
wodnymi; 2) tworzenie punktów ładowania, infrastruktury
paliw alternatywnych i nowych technologii cyfrowych; 3)
większy nacisk na zrównoważoną mobilność miejską oraz 4)
ułatwienie wyboru różnych wariantów transportu.

P.2
Co to jest TEN-T?


TEN-T to ogólnounijna sieć transportowa obejmująca koleje,
śródlądowe drogi wodne, żeglugę morską bliskiego zasięgu
i drogi.
* Łączy ona 424 duże miasta z portami, lotniskami i terminalami kolejowymi.
Po zakończeniu budowy TEN-T skróci się czas podróży między tymi miastami.
Na przykład przejazd pociągiem między Kopenhagą a Hamburgiem zajmie
pasażerom 2,5 godziny zamiast obecnych 4,5 godziny.

P.3
Ile kilometrów linii kolejowych znajduje się w UE?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Dane z 2018 r., UE-27)
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Propozycja zwiększenia odporności
strefy Schengen
P.1
Czy potrafisz wymienić jeden z celów zwiększenia odporności strefy
Schengen?


Możliwe odpowiedzi: 1) sprostanie nowym wyzwaniom, takim
jak zagrożenia dla zdrowia publicznego; 2) zapewnienie, aby
przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych było
środkiem ostatecznym; 3) wyciągnięcie wniosków z pandemii
COVID-19 i poprawa koordynacji na wypadek kryzysu.

P.2
Jaki jest zaproponowany przez Komisję maksymalny okres, na jaki można
będzie ponownie wprowadzić kontrole na granicach wewnętrznych
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń?
A. 30 dni, bez możliwości przedłużenia;
B. 30 dni, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy;
C. 30 dni, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.

P.3
Ile osób w przybliżeniu przekracza codziennie granice wewnętrzne w UE?
A. Około 1,5 mln
B. Około 2,5 mln
C. Około 3,5 mln
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Projekt nowych unijnych ram
dekarbonizacji rynków gazu,
promowania wodoru i ograniczenia
emisji metanu
P.1
Jakie są trzy główne źródła emisji metanu powodowanej przez człowieka
w Europie i na świecie?


Rolnictwo, odpady i energetyka.

P.2
Z jakim państwem UE zainicjowała globalne zobowiązanie dotyczące metanu
– inicjatywę mającą na celu ograniczenie emisji metanu na świecie?
A. Ze Stanami Zjednoczonymi
B. Z Kanadą
C. Z Japonią
* Dotychczas do inicjatywy przystąpiło ponad 100 państw.

P.3
Jaka część obecnego globalnego ocieplenia jest spowodowana emisją
metanu?
A. 20%
B. 25%
C. 30%
* Metan jest drugim co do wielkości, po dwutlenku węgla (CO2), czynnikiem
przyczyniającym się do zmiany klimatu – odpowiada za około 30% obecnego
globalnego ocieplenia.
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Euro w obiegu już od 20 lat
P.1
W ilu państwach UE waluta euro była w obiegu w pierwszym dniu jej
obowiązywania, czyli 1 stycznia 2002 r.?
A. 12
B. 13
C. 14
* Były to Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy.

P.2
Które państwo UE stanie się 1 stycznia 2023 r. najnowszym członkiem strefy
euro?
A. Rumunia
B. Bułgaria
C. Chorwacja

P.3
Ile nominałów mają monety euro?
A. 8
B. 9
C. 10
* Osiem różnych nominałów: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów, 1 € i 2 €.
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Europejski Rok Młodzieży 2022
P.1
Jak nazywa się inicjatywa umożliwiająca 18-latkom podróżowanie
i odkrywanie Europy dzięki przyznaniu wybranym młodym osobom biletu
wieloprzejazdowego?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

P.2
Jaki program skierowany do osób młodych w wieku 18–30 lat może zapewnić
im finansowanie i wsparcie udziału w krótko- lub długoterminowych
projektach trwających do 12 miesięcy, które przynoszą korzyści
społecznościom za granicą albo w ich własnym kraju?
A. Europejski Korpus Solidarności
B. ALMA (z ang.: aim, learn, master, achieve – mierz wysoko, ucz się,
osiągaj biegłość, realizuj cele)
C. Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”

P.3
W którym państwie UE odsetek młodzieży (osób w wieku 0–29 lat) był
najwyższy w 2019 r.?
A. W Irlandii
B. Na Cyprze
C. W Szwecji
* Irlandia była państwem członkowskim o największej liczbie osób młodych
w UE-27 – osoby w wieku 0–29 lat stanowiły na początku 2019 r. niemal 4
na 10 mieszkańców (39,0%).
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Nowe inicjatywy przygotowujące
uniwersytety w UE na przyszłość
P.1
Ile uczelni skorzysta z Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych?
A. 250
B. 500
C. 750
* Do połowy 2024 r. wsparcie z budżetu europejskiego otrzyma do 60 sojuszy
Uniwersytetów Europejskich, w których skład wchodzi ponad 500 uczelni
w całej Europie.

P.2
Od ilu lat istnieje Erasmus – unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia,
młodzieży i sportu?
A. 25
B. 35
C. 45
* W 2022 r. upływa 35 lat istnienia programu Erasmus – przewodniego
programu UE na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.

P.3
Kwestie różnorodności, inkluzywności i równości płci w sektorze szkolnictwa
wyższego nabierają obecnie bezprecedensowego znaczenia. Jaki procent
stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego w UE zajmują
kobiety?
A. 19%
B. 40%
C. 24%
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Projekt aktu w sprawie czipów
P.1
Jaki jest w przybliżeniu udział UE w światowym rynku układów scalonych?
A. 10%
B. 20%
C. 30%
* Jest to 10%. Europejski aktu w sprawie czipów ma służyć wprowadzeniu
ram pozwalających na zwiększenie zdolności produkcyjnych do 20%
światowego rynku do 2030 r.

P.2
Ile środków pieniężnych ma zostać uruchomione dzięki aktowi w sprawie czipów,
aby rozwiązać problem niedoboru półprzewodników i wzmocnić wiodącą pozycję
Europy w dziedzinie technologii?
A. Ponad 23 mld €
B. Ponad 33 mld €
C. Ponad 43 mld €
* Akt w sprawie czipów ma doprowadzić do uruchomienia ponad 43 mld €
w postaci inwestycji publicznych i prywatnych; będzie również obejmować
środki służące przewidywaniu wszelkich przyszłych zakłóceń w łańcuchach
dostaw oraz gotowość i szybkie reagowanie na nie wspólnie z państwami
członkowskimi i naszymi partnerami międzynarodowymi.

P.3
Czy potrafisz wymienić jeden produkt lub jedną usługę, w których
wykorzystywane są układy półprzewodnikowe scalone?
 Czipy
półprzewodnikowe
są
zasadniczymi
elementami
składowymi produktów cyfrowych i produktów rozbudowanych
o funkcje cyfrowe. Od smartfonów i samochodów po kluczowe
rozwiązania i elementy infrastruktury wykorzystywane w opiece
zdrowotnej, w sektorze energii, mobilności, komunikacji
i przemysłu – czipy mają kluczowe znaczenie dla nowoczesnej
gospodarki cyfrowej. Mają one również zasadnicze znaczenie dla
głównych technologii cyfrowych przyszłości, w tym sztucznej
inteligencji, sieci 5G i przetwarzania brzegowego. Mówiąc prościej
– nic, co jest „cyfrowe”, nie istnieje bez czipów.
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Prezentacja pakietu
dotyczącego obronności UE
P.1
Ile wynosi budżet Europejskiego Funduszu Obronnego?
A. 7 mld €
B. 8 mld €
C. 9 mld €
* Na Europejski Fundusz Obronny na lata 2021–2027 przeznaczono niemal
8 mld €. 2,7 mld € na finansowanie wspólnych badań naukowych
w dziedzinie obronności oraz 5,3 mld € na finansowanie projektów w zakresie
rozwoju zdolności opartych na współpracy, w uzupełnieniu wkładów
krajowych.

P.2
W lutym 2022 r. Komisja przedstawiła szereg działań o krytycznym znaczeniu
dla obrony i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, jak również na rzecz bardziej
zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego rynku obronnego. Które
z poniższych działań nie było propozycją Komisji?
A. Ograniczenie inwestycji w badania naukowe i zdolności
w dziedzinie obronności rozwijane w ramach współpracy UE.
B. Zachęcanie do wspólnego udzielania zamówień na zdolności obronne
rozwijane w drodze współdziałania w ramach UE.
C. Wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa i wymiaru obronnego
przestrzeni kosmicznej na szczeblu UE.

P.3
Jakie byłyby zalety wspólnego udzielania zamówień w dziedzinie obronności?
Czy potrafisz wymienić jedną z nich?


Zalety te to np.: 1) zwiększenie interoperacyjności
europejskich narodowych sił zbrojnych; 2) wspieranie
konkurencyjności
europejskiej
bazy
technologicznoprzemysłowej sektora obronnego.
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Projekt nowego aktu w sprawie danych
P.1
W nowym akcie w sprawie danych Komisja zaproponowała nowe przepisy stanowiące,
kto może korzystać z danych generowanych w UE we wszystkich sektorach gospodarki
i mieć do nich dostęp. Jakie potencjalne korzyści może przynieść Twoim zdaniem nowy
akt w sprawie danych?
 Akt w sprawie danych zapewni uczciwość w środowisku cyfrowym,
pobudzi konkurencyjny rynek danych, umożliwi innowacje
wykorzystujące potencjał danych i zwiększy dostępność danych dla
wszystkich. Dzięki niemu zarówno osoby fizyczne, jak i firmy
uzyskają większą kontrolę nad swoimi danymi dzięki wzmocnionemu
prawu do przenoszenia danych, ich kopiowania lub łatwego
przesyłania danych między dostawcami różnych usług, jeżeli dane są
generowane przez inteligentne przedmioty, maszyny i urządzenia.
Łatwiej będzie przekazywać dane dostawcom usług i przenosić je
między nimi, co zachęci większą liczbę podmiotów, w tym MŚP, do
uczestnictwa w gospodarce opartej na danych.

P.2
Oczekuje się, że nowe przepisy dotyczące danych przyczynią się do powstania
dodatkowych zasobów w PKB państw członkowskich UE do 2028 r. dzięki rozwiązaniu
problemów prawnych, ekonomicznych i technicznych, które prowadzą do
niedostatecznego wykorzystania danych. Ile w przybliżeniu wyniósłby ten wzrost?
A. 70 mld €
B. 170 mld €
C. 270 mld €

P.3
Technologia może na przykład pomóc rolnikom w optymalizacji i zwiększeniu plonów,
poprawie planowania działalności gospodarstwa oraz podejmowaniu lepszych decyzji
w sprawie zasobów i ograniczenia kosztów. Określa się to mianem „rolnictwa
precyzyjnego”. Jakie dane mogą być przydatne w tej kwestii?
 Możliwe odpowiedzi: 1) dane w czasie rzeczywistym o pogodzie,
temperaturze, wilgotności, 2) sygnały GPS, 3) dane o glebie, 4) dane
o potrzebach roślin itp.
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Przyjęcie pierwszego pakietu sankcji
w następstwie napaści Rosji
na Ukrainę
P.1
W jakim obszarze polityki UE stosuje się środki ograniczające – czyli sankcje
– jako podstawowe narzędzie polityki?
A. W polityce rozwojowej
B. We wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
C. W unijnej polityce sąsiedztwa

P.2
Od kiedy UE przyjmuje środki ograniczające wobec Rosji w sprawie Ukrainy?
A. Od 2014 r.
B. Od 2018 r.
C. Od 2022 r.
* UE zaczęła stopniowo wprowadzać środki ograniczające wobec Rosji
w marcu 2014 r. – w odpowiedzi na bezprawną aneksję Krymu.

P.3
Jedna z sankcji wobec osób fizycznych polega na zamrożeniu aktywów. Co
oznacza ten termin?


Zamrożenie aktywów: wszystkie rachunki w bankach UE
należące do wymienionych osób i podmiotów zostają
zamrożone, co oznacza zakaz bezpośredniego lub pośredniego
udostępniania im jakichkolwiek środków finansowych lub
aktywów. Dzięki temu ich pieniądze nie mogą już być
wykorzystywane do wspierania rosyjskiego reżimu ani nie
mogą się oni starać o uzyskanie dla nich bezpiecznego miejsca
w UE.
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Uruchomienie dyrektywy w sprawie
tymczasowej ochrony dla osób
uciekających z Ukrainy
P.1
Czym jest dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony?


Tymczasowa ochrona jest szczególnym środkiem mającym na
celu przyznanie natychmiastowej tymczasowej ochrony
w sytuacji, w której do UE przybywa lub może przybyć duża
liczba wysiedleńców spoza UE, którzy nie mogą powrócić do
państwa pochodzenia.

P.2
Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony została przyjęta w następstwie
konfliktów w byłej Jugosławii. Kiedy jednak dyrektywa ta została zastosowana
po raz pierwszy?


Dyrektywa ta została uruchomiona po raz pierwszy w marcu
2022 r. w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie.

P.3
Wymień jedno prawo, które przysługuje beneficjentom tymczasowej ochrony.


Możliwe odpowiedzi: 1) dokument pobytowy obejmujący cały
okres trwania tymczasowej ochrony; 2) dostęp do pomocy
społecznej, opieki medycznej, edukacji, zakwaterowania, usług
bankowych, procedur udzielania azylu, informacji na temat
tymczasowej ochrony; 3) dostęp do zatrudnienia (* pod
pewnymi warunkami); 4) swobodne przemieszczanie się (przez
90 dni w okresie 180 dni po wydaniu dokumentu pobytowego
w przyjmującym państwie UE); 5) przeniesienie się do innego
państwa UE (przed wydaniem dokumentu pobytowego); 6)
możliwość łączenia rodzin w określonych okolicznościach.
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Projekt ogólnounijnych przepisów
dot. zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej
P.1
Za pomocą ogólnounijnych przepisów dotyczących zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej Komisja dąży m.in. do kryminalizacji
cyberprzemocy, w tym cyberstalkingu i nękania w internecie. Czy wiesz, co
oznaczają te trzy przestępstwa?






Cyberstalking to nowa forma przemocy, której sprawcami są często
członkowie rodziny lub osoby mieszkające w tym samym
gospodarstwie domowym, lecz niekiedy również byli partnerzy lub
znajomi. Zazwyczaj oprawca wykorzystuje technologię do wywierania
przymusu lub kontrolowania, manipulowania i nadzorowania ofiary,
nasilając w ten sposób jej lęk i niepokój oraz powodując jej stopniową
izolację od przyjaciół i rodziny.
Nękanie w internecie obejmuje ataki, np. groźby, wyzwiska lub inne
obraźliwe zachowania, skierowane przeciwko pojedynczym osobom,
zwłaszcza kobietom i dziewczętom, zazwyczaj za pośrednictwem
mediów społecznościowych lub innych usług internetowych.
Udostępnianie
bez
zgody
treści
intymnych
lub
zmanipulowanych to kolejna nowa forma przemocy, która polega na
udostępnianiu zdjęć, nagrań wideo lub innych intymnych treści
przedstawiających
inną
osobę
za
pomocą
środków
teleinformatycznych (np. sieci społecznościowych, telefonów
komórkowych), bez zgody tej osoby; takie intymne treści bywają
wcześniej manipulowane w taki sposób, aby sprawiały wrażenie, że
inna osoba uczestniczy w czynnościach seksualnych, („deepfake”).
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P.2
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej stanowi punkt odniesienia dla norm międzynarodowych
w tej dziedzinie. Pod jaką inną nazwą znana jest ta konwencja?
A. Konwencja genewska
B. Konwencja stambulska
C. Konwencja chicagowska

P.3
Jaki procent kobiet w UE doświadczyło molestowania seksualnego?
A. 50%, czyli co druga
B. 38%
C. 29%
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Porozumienie w sprawie
Strategicznego kompasu
P.1
Jakiego obszaru polityki dotyczy Strategiczny kompas?
A. Konkurencji
B. Polityki regionalnej
C. Bezpieczeństwa i obrony
* Strategiczny kompas stanowi dla Unii Europejskiej ambitny plan działania
na rzecz wzmocnienia unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony do 2030 r.

P.2
Jakie są 4 filary Strategicznego kompasu – wspólnego kierunku działań UE
w zakresie bezpieczeństwa i obrony?
A. Działanie, inwestowanie, partnerstwo i zabezpieczanie
B. Analizowanie, ocenianie, angażowanie i realizowanie
C. Tworzenie, testowanie, udoskonalanie i wdrażanie

P.3
Co oznacza unijna zdolność szybkiego rozmieszczania?
A. 5000 dronów wyposażonych w kamery do wykonywania zdjęć
i nagrań wideo.
B. 5000 żołnierzy, którzy mogą zostać rozmieszczeni
w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenia i reagować na
sytuacje kryzysowe.
C. 5000 zestawów pierwszej pomocy, które mogą zostać wysłane do
danego państwa w UE
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Prezentacja środków na rzecz
światowego bezpieczeństwa
żywnościowego
P.1
Obserwując gwałtowny wzrost światowych cen surowców, zintensyfikowany
przez rosyjską inwazję na Ukrainę, co przedsięwzięła Komisja Europejska?
Komisja
Europejska
przedstawiła
szereg
krótkoi średnioterminowych działań mających na celu zwiększenie
światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie rolników
i konsumentów w UE. Są to na przykład:
 Pomoc w wywozie zboża z Ukrainy
 Wspieranie rolników i słabszych grup społecznych z UE
 Zwiększenie naszej produkcji żywności
 Zniesienie ograniczeń w handlu żywnością
 Bycie głównym dostawcą pomocy humanitarnej i rozwojowej
w dziedzinie żywności i systemów żywnościowych
 Wprowadzenie planów awaryjnych dotyczących dostaw
żywności i bezpieczeństwa żywnościowego

P.2
UE wprowadza wszelkie niezbędne środki w celu przyczynienia się do
światowego bezpieczeństwa żywnościowego. W ilu państwach UE zamierza
wspierać rozwój zrównoważonego charakteru systemów żywnościowych?
A. 65
B. 70
C. 75
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* W ramach programu współpracy międzynarodowej na lata 2021–2027 UE
będzie pracować z ok. 70 krajami partnerskimi nad rozwojem
zrównoważonego charakteru systemów żywnościowych. Ponadto na szczycie
„Żywność na rzecz wzrostu”, który odbył się w Tokio w grudniu 2021 r., UE
i jej państwa członkowskie zobowiązały się do dalszego rozwiązywania
problemu niedożywienia, deklarując znaczną kwotę 4,3 mld €, w tym co
najmniej 2,5 mld € ze strony UE na współpracę międzynarodową w zakresie
żywienia w latach 2021–2024.

P.3
Jednym z konkretnych celów służących przekształceniu systemu
żywnościowego UE jest unijna strategia „Od pola do stołu”. O jaki odsetek
strategia ta ma zmniejszyć stosowanie pestycydów i ryzyko z tym związane
do 2030 r.?
A. O 25%
B. O 40%
C. O 50%
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Prezentacja możliwości obniżenia
wysokich cen energii dzięki wspólnym
zakupom gazu i wymogom w zakresie jego
magazynowania
P.1
W marcu 2022 r. Komisja przedstawiła możliwości obniżenia wysokich cen energii
dzięki wspólnym zakupom gazu i wymogom w zakresie jego magazynowania Ile co
najmniej wynosi poziom wypełnienia magazynów gazu na najbliższą zimę (2022–
2023)?
A. 70%
B. 80%
C. 90%

P.2
Jak w praktyce funkcjonowałaby „europejska solidarność w zakresie magazynowania
gazu”?
 Chociaż nie wszystkie państwa członkowskie posiadają na swoim
terytorium instalacje magazynowania, powinna istnieć minimalna
rezerwa zapasów gazu, do której państwa te muszą mieć dostęp
w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie
nieposiadające instalacji magazynowania będą musiały zapewnić,
aby operatorzy z ich terytorium zapewnili sobie możliwość
magazynowania gazu w sąsiednim państwie członkowskim na
poziomie pokrywającym 15% ich rocznego zużycia. Alternatywnie
państwa członkowskie nieposiadające zdolności magazynowania
mogą wprowadzić mechanizm podziału obciążeń.

P.3
73% całkowitej zdolności magazynowania gazu w UE jest skoncentrowane w 5
państwach członkowskich. Które to są państwa?
A. Niemcy, Włochy, Francja, Holandia i Austria
B. Polska, Włochy, Austria, Chorwacja i Węgry
C. Szwecja, Belgia, Francja, Grecja i Łotwa
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Projekt nowych przepisów
dot. gospodarki o obiegu zamkniętym
i zrównoważonych produktów
jako normy w UE
P.1
UE przechodzi na model gospodarki o obiegu zamkniętym, oparty na bardziej
zrównoważonych i zasobooszczędnych produktach. Jak sądzisz, jakie korzyści
odniesiesz z tego jako konsument?


Mogą to być na przykład: 1) dłuższy okres użytkowania
produktów; 2) oszczędność energii, zasobów i kosztów; 3)
większa ilość informacji umożliwiających dokonywanie
zrównoważonych wyborów.

P.2
Komisja zaproponowała aktualizację unijnych przepisów konsumenckich, aby
umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych decyzji i wybieranie
produktów, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska. Których
z poniższych informacji przedsiębiorcy będą zobowiązani udzielać
konsumentom?
A. Informacji na temat zrównoważonego charakteru i efektywności
energetycznej produktów
B. Informacji na temat trwałości i możliwości naprawy
produktów
C. Informacji na temat ekoprojektu i śladu klimatycznego produktów

P.3
Ile wyrobów włókienniczych wyrzuca się co roku w UE?
A. Około 3 kg na osobę
B. Około 6 kg na osobę
C. Około 11 kg na osobę
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Konferencja darczyńców
„Razem dla Ukrainy”
P.1
Podczas kampanii „Razem dla Ukrainy”, której kulminacją była światowa
konferencja darczyńców zorganizowana w kwietniu 2022 r., zgromadzono
ponad 10 mld € dla osób uciekających przed rosyjską inwazją. W jakim
mieście odbyło się to wydarzenie?
A. W Brukseli
B. W Warszawie
C. W Bratysławie

P.2
Z którym państwem Komisja Europejska współpracowała przy organizacji
światowej kampanii darczyńców „Razem dla Ukrainy”?
A. Ze Stanami Zjednoczonymi
B. Z Kanadą
C. Z Australią

P.3
Ile środków zadeklarowali darczyńcy podczas konferencji „Razem dla
Ukrainy”?
A. Ponad 1 mld €
B. Ponad 5 mld €
C. Ponad 10 mld €
* Podczas kampanii „Razem dla Ukrainy”, której kulminacją była światowa
konferencja darczyńców, zgromadzono 9,1 mld € dla osób uciekających przed
rosyjską inwazją, czy to wewnątrz Ukrainy, czy za granicę. Kwota ta obejmuje
1 mld €, który zadeklarowała Komisja Europejska. W uzupełnieniu tych
środków Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapowiedział dodatkowo 1
mld € w formie pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb osób
przesiedlonych w wyniku inwazji.
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30 lat działań w obszarze pomocy
humanitarnej i ochrony ludności
P.1
Działaniom humanitarnym UE przyświecają cztery zasady. Czy potrafisz
wymienić jedną z nich?
 Humanitaryzm, neutralność, bezstronność i niezależność

P.2
Każde państwo na świecie, ale także Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej
agencje lub stosowna organizacja międzynarodowa, może zwrócić się
o pomoc w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. W 2021 r.
mechanizm ten uruchomiono 114 razy, na przykład w odpowiedzi na (i)
COVID-19 w Europie i na świecie; (ii) powodzie w Belgii; (iii) pożary lasów
w regionie śródziemnomorskim, w Bałkanach Zachodnich i w Austrii; (iv)
repatriacje z Afganistanu oraz (v) trzęsienie ziemi i huragan na Haiti. Jakie
było największe dotychczasowe działanie?


Rosyjska napaść na Ukrainę spowodowała największe
działanie w sytuacji nadzwyczajnej od czasu powstania
mechanizmu.

P.3
Potrzeby humanitarne w ostatnich latach drastycznie wzrosły, co było
spowodowane przez COVID-19 i klimat. Ile osób według szacunków
Organizacji Narodów Zjednoczonych potrzebowało pomocy humanitarnej
w 2021 r.?
A. 150 mln
B. 430 mln
C. 235 mln
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Projekt nowej polityki w dziedzinie
legalnej migracji
P.1
Jaki odsetek całkowitej liczby ludności UE będzie do 2070 r. stanowić ludność
w wieku produkcyjnym?
A. Około 45%
B. Około 55%
C. Około 65%

P.2
W jakich sektorach na rynku pracy UE występują niedobory pracowników?


Między innymi w turystyce, hotelarstwie, branży IT i służbie
zdrowia

P.3
Dlaczego w UE potrzebna jest legalna migracja?


Możliwe odpowiedzi: 1) aby wspierać ożywienie gospodarki UE;
2) aby rozwiązać problem niedoborów pracowników na rynku
pracy UE; 3) aby sprostać wyzwaniom demograficznym; 4) aby
przygotować się na przyszłe potrzeby; 5) aby przyciągnąć
utalentowane i wykwalifikowane osoby; 6) aby stworzyć
bezpieczne kanały dotarcia do Europy; 7) aby pomóc UE
w przejściu na zieloną i cyfrową gospodarkę.
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Uruchomienie europejskiej
przestrzeni danych
dotyczących zdrowia
P.1
Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia jest pierwszą wspólną
przestrzenią danych UE w konkretnej dziedzinie, która powstała w wyniku
realizacji europejskiej strategii w zakresie danych. W jakich innych dziedzinach
planowane jest utworzenie przestrzeni danych? Czy potrafisz wymienić jedną
z nich?


W europejskiej strategii w zakresie danych z lutego 2020 r.
zapowiedziano
utworzenie
przestrzeni
danych
w 10
strategicznych obszarach: zdrowie, rolnictwo, produkcja,
energia, mobilność, finanse, administracja publiczna,
umiejętności, europejska chmura dla otwartej nauki oraz
przekrojowy priorytet zakładający realizację celów Zielonego
Ładu.

P.2
Czy potrafisz wymienić jedną korzyść dla siebie, wynikającą z europejskiej
przestrzeni danych dotyczących zdrowia?






Uzyskasz natychmiastowy i bezpłatny dostęp do swoich
danych dotyczących zdrowia w formie elektronicznej.
Będziesz mógł udostępnić swoje dane pracownikom służby
zdrowia w kraju lub za granicą.
Będziesz mógł dodawać informacje, korygować błędy,
ograniczać dostęp i uzyskiwać informacje na temat tego,
w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane.
Będziesz miał prawo, aby Twoje dane dotyczące zdrowia były
wydawane i akceptowane we wspólnym formacie europejskim.
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P.3
Co europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie oznaczać dla
lekarzy i innych pracowników służby zdrowia? Czy potrafisz podać przykład?





Będą mieli szybszy dostęp do dokumentacji medycznej
pacjenta, także za granicą.
Dzięki łatwiejszemu i szybszemu dostępowi do danych
dotyczących zdrowia pracownicy służby zdrowia będą mogli
poprawić ciągłość opieki.
Będą również mieć łatwiejszy dostęp do dokumentacji
medycznej z różnych systemów, co pozwoli uniknąć obciążeń
administracyjnych związanych z ręcznym przenoszeniem
danych między różnymi systemami.
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Sprawozdanie końcowe z Konferencji
w sprawie przyszłości Europy
P.1
Ile propozycji w przybliżeniu sformułowali obywatele UE w trakcie Konferencji
w sprawie przyszłości Europy?
A. 29
B. 49
C. 69
* Podczas uroczystości jej zamknięcia w Strasburgu przewodniczący
Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady otrzymali od uczestników
konferencji sprawozdanie końcowe zawierające 49 szeroko zakrojonych,
ambitnych i przyszłościowych propozycji oraz 326 środków.

P.2
Jakie dziedziny omawiali obywatele podczas Konferencji w sprawie przyszłości
Europy? Czy potrafisz wymienić jedną z nich?


Było 9 głównych dziedzin: 1) silniejsza gospodarka,
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; 2) edukacja, kultura,
młodzież i sport; 3) transformacja cyfrowa; 4) demokracja
europejska; 5) wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
6) zmiana klimatu i środowisko; 7) zdrowie; 8) UE w świecie; 9)
migracja.

P.3
W marcu 2021 r. trzech przywódców UE podpisało wspólną deklarację, co
pozwoliło na rozpoczęcie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Kim oni byli?


Wspólną deklarację dotyczącą Konferencji w sprawie Przyszłości
Europy podpisali nieżyjący już przewodniczący Parlamentu
Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa
w imieniu Rady Unii Europejskiej oraz przewodnicząca Komisji
Ursula von der Leyen.
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Projekt nowych przepisów UE przeciwko
niegodziwemu traktowaniu dzieci
w celach seksualnych w internecie
P.1
W 2010 r. w UE odnotowano 23 000 zgłoszeń niegodziwego traktowania dzieci
w celach seksualnych. Ile w przybliżeniu było ich w 2020 r.?
A. Ponad 250 000
B. Ponad 500 000
C. Ponad 1 mln
* W ostatnich latach odnotowano ogromny wzrost liczby zgłoszeń niegodziwego
traktowania w celach seksualnych. W wielu przypadkach niegodziwe traktowanie
wychodzi na jaw dopiero po wykryciu działań sprawców w internecie. Komisja
zaproponowała nowe przepisy UE, które mają wspierać dostawców usług online
w skuteczniejszym wykrywaniu i zgłaszaniu przypadków niegodziwego traktowania
dzieci w celach seksualnych w internecie oraz zapobieganiu im.

P.2
UE przedstawiła projekt nowych przepisów przeciwko niegodziwemu traktowaniu
dzieci w celach seksualnych w internecie. Kogo będą dotyczyły nowe przepisy?
 Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do dostawców
usług online oferujących usługi w UE, a mianowicie dostawców
usług dostępu do internetu. usług hostingowych i usług łączności
interpersonalnej (takich jak komunikatory) czy też sklepów
z aplikacjami

P.3
Prawa dziecka są zapisane w Konwencji ONZ o prawach dziecka, a także w Karcie
praw podstawowych UE. Czy potrafisz wymienić jedno z praw przysługujących
dzieciom?
 Możliwe odpowiedzi: 1) prawo do życia; 2) prawo do nazwiska
i obywatelstwa; 3) prawo do tożsamości; 4) prawo do
niedyskryminacji; 5) prawo do stosunków rodzinnych; 6) prawo do
ochrony zdrowia; 7) prawo do ochrony przed krzywdą; 8) prawo
do nauki; 9) prawo do wolności myśli; 10) prawo dostępu do
informacji.
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Prezentacja REPowerEU
P.1
Czy potrafisz zaproponować jeden sposób na oszczędzanie energii
w codziennym życiu?


Istnieje na to wiele sposobów: Na przykład: 1) przykręcenie
ogrzewania lub ograniczenie użycia klimatyzacji; 2) bardziej
ekonomiczna jazda samochodem; 3) częstsze korzystanie
z transportu
publicznego
i aktywna
mobilność;
4)
efektywniejsze
korzystanie
z urządzeń
gospodarstwa
domowego.

P.2
Jakie krótkoterminowe środki zaproponowała UE w swoim planie REPowerEU,
aby skończyć z zależnością od rosyjskich paliw kopalnych? Czy potrafisz
wymienić jeden z nich?


Możliwe odpowiedzi: 1) oszczędność energii; 2) wspólne zakupy
gazu, LNG i wodoru; 3) nowe partnerstwa energetyczne
z wiarygodnymi dostawcami; 4) szybkie wdrożenie projektów
w zakresie energii słonecznej i wiatrowej; 5) zwiększenie
produkcji biometanu; 6) napełnienie magazynów gazu do 80%
pojemności do 1 listopada 2022 r.

P.3
Z jakimi państwami Komisja podpisała w czerwcu 2022 r. trójstronny protokół
ustaleń w celu zapewnienia eksportu gazu ziemnego do Europy?
A. Z Egiptem i Izraelem
B. Z Norwegią
C. Z Algierią

94
18.05.2022

Analiza luk inwestycyjnych
i propozycje dalszych środków
wzmacniających europejską bazę
przemysłowo-technologiczną
w sektorze obronności
P.1
Jakie są główne luki inwestycyjne w zakresie obronności w UE? Czy potrafisz
wymienić jedną z nich?


Luki inwestycyjne istnieją w obszarach: wydatków na
obronność, przemysłu obronnego oraz zdolności obronnych.

P.2
Komisja zaproponowała specjalny, krótkoterminowy instrument jako zachętę
dla państw członkowskich, które są skłonne realizować wspólne zamówienia
w celu wyeliminowania najważniejszych i najpoważniejszych luk w oparciu
o współpracę. Jaką kwotę Komisja jest gotowa zainwestować w ten program?
A. 250 mln €
B. 500 mln €
C. 750 mln €

P.3
Ile państwa członkowskie UE wspólnie przeznaczyły na obronę w 2020 r.?
A. 50 mld €
B. 100 mld €
C. 200 mld €
* Przeznaczyły one ponad 200 mld €. Szacuje się, że w 2021 r. ich łączne
wydatki wzrosną do 220 mld €.
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Prezentacja partnerstwa
strategicznego z państwami
Zatoki Perskiej
P.1
Które państwo nie jest członkiem Rady Współpracy Państw Zatoki?
A. Bahrajn
B. Jordania
C. Kuwejt

P.2
Kiedy została podpisana umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Radą Współpracy Państw Zatoki?
A. W 1988 r.
B. W 1989 r.
C. W 1990 r.

P.3
Czy potrafisz wymienić jeden z obszarów objętych partnerstwem UE
z państwami Zatoki Perskiej?


Partnerstwo to obejmuje wiele obszarów, na przykład: handel
i inwestycje, transport, energetykę, cyfryzację, badania
naukowe i innowacje, przestrzeń kosmiczną, transformację
ekologiczną, bezpieczeństwo regionalne, pomoc humanitarną,
praworządność i prawa człowieka.
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Przyjęcie Planu awaryjnego
dla transportu i konkretnych środków
ochrony transportu UE w czasach kryzysu
P.1
Co oznacza akronim EASA?
A. Europejski plan działania na rzecz strategicznej autonomii
B. Europejskie stowarzyszenie zrównoważonego rolnictwa
C. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
* Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego to agencja UE
odpowiedzialną za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Jej celem jest
osiągnięcie najwyższych wspólnych standardów bezpieczeństwa i ochrony
środowiska w lotnictwie cywilnym oraz zapewnienie jak najbezpieczniejszych
lotów.

P.2
Komisja pracuje nad wzmocnieniem odporności transportu w UE w czasach
kryzysu. Opracowując zaproponowany Plan awaryjny dla transportu,
uwzględniła doświadczenia zebrane w trakcie pandemii COVID-19, ale także
wyzwania, przed którymi unijny sektor transportu stoi od chwili rosyjskiego
ataku na Ukrainę. Obejmuje on 10 głównych działań. Czy potrafisz wymienić
jedno z nich?
 Możliwe odpowiedzi: 1) przystosowanie unijnych przepisów
dotyczących transportu do sytuacji kryzysowych; 2)
zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla sektora transportu;
3) zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług i osób;
4) zarządzanie przepływami uchodźców oraz repatriacja
pasażerów i pracowników transportu, którzy utknęli za
granicą; 5) zapewnienie minimalnej siatki połączeń oraz
ochrony pasażerów; 6) wymiana informacji dotyczących
transportu;
7)
wzmocnienie
koordynacji
polityki
transportowej; 8) wzmocnienie cyberbezpieczeństwa; 9)
prowadzenie testów gotowości sektora transportu na sytuacje
awaryjne; 10) współpraca z partnerami międzynarodowymi.
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P.3
Czym są uprzywilejowane korytarze?
A. Pasy i mosty umożliwiające zwierzętom bezpieczne przechodzenie
przez autostrady w UE
B. Pasy służące do transportu szczepionek przeciwko COVID-19 do
wszystkich państw UE
C. Przejścia graniczne, które zapewniają nieprzerwany przepływ
towarów
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Projekt przepisów dot. uznania
naruszeń sankcji za przestępstwo
oraz zamrażania i konfiskaty mienia
osób naruszających sankcje
i innych przestępców
P.1
W marcu 2022 r. UE utworzyła grupę zadaniową, która ma koordynować
egzekwowanie sankcji wobec rosyjskich i białoruskich oligarchów. Jak nazywa
się ta grupa zadaniowa?
A. Grupa zadaniowa „Confiscate and dispose”
B. Grupa zadaniowa „Trace and freeze”
C. Grupa zadaniowa „Freeze and Seize”

P.2
Na ile osób UE nałożyła do tej pory (do lipca 2022 r.) sankcje za działania
naruszające integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy
lub im zagrażające?
A. 905
B. 1212
C. 1342
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P.3
W ramach sankcji gospodarczych UE nałożyła na Rosję szereg ograniczeń
przywozowych i wywozowych. Jakie towary nie mogą być eksportowane do
Rosji z UE? Czy potrafisz wymienić jeden?
Wykaz produktów objętych sankcjami obejmuje między innymi:
 najnowocześniejsze technologie (np. komputery kwantowe
i zaawansowane półprzewodniki, wysokiej klasy elektronikę
i oprogramowanie);
 niektóre rodzaje maszyn i urządzeń transportowych;
 określone towary i technologie niezbędne do rafinacji ropy
naftowej;
 urządzenia, technologie i usługi przemysłu energetycznego;
 towary i technologie przemysłu lotniczego i kosmicznego (np.
samoloty, części zamienne lub wszelkiego rodzaju
wyposażenie do samolotów i śmigłowców, paliwo do silników
odrzutowych);
 towary do nawigacji morskiej i technologie łączności radiowej;
 szereg produktów podwójnego zastosowania (produktów,
które mogą być wykorzystane zarówno do celów cywilnych, jak
i wojskowych), takich jak drony i oprogramowanie do nich czy
urządzenia kryptograficzne;
 towary luksusowe (np. luksusowe samochody, zegarki,
biżuteria).
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Porozumienie polityczne w sprawie
równowagi płci w zarządach spółek
P.1
Jakie wyrażenie jest często używane jako metafora pokonywania
niewidzialnej bariery, która uniemożliwia kobietom awans na wysokie
stanowiska?
A. zniszczone marzenia
B. przebicie szklanego sufitu
C. zerwanie z tradycją

P.2
Tylko jedna trzecia członków niewykonawczych organów spółek to kobiety,
a wśród członków zarządów jest ich jeszcze mniej. Wniosek dotyczący
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów
niewykonawczych wyznacza firmom UE, których akcje są notowane na
giełdach w UE, docelowy poziom służący osiągnięciu lepszej równowagi płci.
Jaki jest ten docelowy poziom?
A. 50% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów
niewykonawczych spółek i 43% wśród wszystkich dyrektorów
B. 45% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów
niewykonawczych spółek i 38% wśród wszystkich dyrektorów
C. 40% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród
dyrektorów niewykonawczych spółek i 33% wśród wszystkich
dyrektorów

P.3
Do kiedy Komisja Europejska chce osiągnąć parytet płci (50%) na wszystkich
szczeblach własnego kierownictwa?
A. Do końca 2023 r.
B. Do końca 2024 r.
C. Do końca 2025 r.
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Zaostrzenie i rozszerzenie kodeksu
postępowania w zakresie
zwalczania dezinformacji
P.1
Do kogo ma zastosowanie kodeks postępowania w zakresie zwalczania
dezinformacji?
A. Do platform internetowych, wiodących przedsiębiorstw
technologicznych
i głównych
podmiotów
sektora
reklamowego, które go podpisały.
B. Do użytkowników.
C. Do organów ścigania.

P.2
Która z poniższych platform nie jest sygnatariuszem zaostrzonego kodeksu
postępowania UE w zakresie zwalczania dezinformacji?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

P.3
Jak zazwyczaj definiowana jest dezinformacja?
A. Fałszywe informacje, które wydają się być wiadomościami,
rozpowszechniane w internecie lub za pomocą innych mediów, zwykle
tworzone w celu wywarcia wpływu na poglądy polityczne lub jako żart.
B. Treści fałszywe lub wprowadzające w błąd, udostępniane bez złych
intencji, chociaż ich skutki nadal mogą być szkodliwe.
C. Treści fałszywe lub mylące, które są rozpowszechniane
z zamiarem wprowadzenia w błąd lub zapewnienia korzyści
ekonomicznych lub politycznych i które mogą wyrządzić
szkodę publiczną.
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Porozumienie polityczne w sprawie
rozporządzenia dot. wyeliminowania
zakłóceń spowodowanych przez subsydia
zagraniczne na jednolitym rynku
P.1
Jaki jest cel rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych?
A. Promowanie zgodności subsydiów z zasadami WTO.
B. Uregulowanie przyznawania funduszy unijnych, które mają wpływ na
państwa trzecie.
C. Zwalczanie subsydiów z państw trzecich, które wywołują
zakłócenia na rynku wewnętrznym.

P.2
Dlaczego w rozporządzeniu w sprawie subsydiów zagranicznych ocenia się tylko
subsydia zagraniczne?
A. Ponieważ subsydia zagraniczne są bardziej szkodliwe niż subsydia
przyznawane w UE.
B. Ponieważ subsydia przyznawane w UE są już oceniane na
podstawie unijnych zasad pomocy państwa.
C. Ponieważ państwa trzecie również oceniają wpływ subsydiów unijnych na
swoją gospodarkę.

P.3
Czy jeśli Komisja stwierdzi istnienie subsydium zagranicznego na podstawie
rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych, to subsydium to zostanie
automatycznie zakazane?
Tak, subsydium to zostanie automatycznie zakazane.
A. Tak, subsydium to zostanie automatycznie zakazane, jeśli zostanie
stwierdzone, że zakłóca ono rynek wewnętrzny.
B. Nie, rozporządzenie nie przewiduje automatycznego zakazu
subsydiów, ale ich negatywne i pozytywne skutki muszą być
oceniane indywidualnie w każdym przypadku.
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Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych
z Albanią i Macedonią Północną
P.1
Które państwa są obecnie (w lipcu 2022 r.) krajami kandydującymi do UE?
a. Izrael, Armenia, Maroko, Australia
b. Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia,
Turcja i Ukraina
c. Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Gruzja

P.2
Jakie państwo przystąpiło do UE najpóźniej i kiedy to nastąpiło?


Chorwacja, 1 lipca 2013 r.

P.3
Na ile rozdziałów ogółem podzielone są negocjacje akcesyjne UE?
A. 25
B. 35
C. 45

