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DEBATA „KRYZYS BEZPIECZEŃSTWA W UE"
Czy współcześni Europejczycy mogą czuć się
bezpiecznie? Czy Polska jest rzeczywiście narażona na
napływ dżihadystów?O tym wszystkim dyskutowano
podczas okolicznościowej debaty zorganizowanej przez
tandem - Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Gdańsku oraz Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Gdańsk.

TIMMERMANS: CHCEMY KOMPROMISU
Chcemy się upewnić, że w Polsce została zachowana
niezależność systemu sądowniczego - powiedział po serii
spotkań w Warszawie Frans Timmermans. Głównym
tematem rozmów pierwszego wiceprzewodniczącego KE
była reforma wymiaru sprawiedliwości, która od dwóch lat
jest przedmiotem sporu między Komisją i polskim rządem.
W grudniu KE uznała, że istnieje ryzyko poważnego
naruszenia zasady praworządności w Polsce.

Polska debata o przyszłości Europy
Ponad cztery piąte Polaków popiera członkostwo w Unii
Europejskiej. Takiej zgodności nie widać już, gdy pada
pytanie o przyszłą pozycję Polski w zjednoczonej Europie.
Przedstawicielstwo KE w Polsce w ubiegłym roku
zainicjowało merytoryczną dyskusję o przyszłości Europy,
inspirowaną tzw. Białą Księgą. Dzisiaj podsumowujemy
dotychczasowy stan tej debaty – opracowanie przygotowała
dr Małgorzata Bonikowska z Team Europe.

UE OTWARTA NA NEGOCJACJE
Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą
rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – takie stanowisko
zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. - Polityka
rozszerzenia jest głównym czynnikiem napędzającym
reformy w regionie Bałkanów Zachodnich – skomentował
komisarz Johannes Hahn.

UNIA BLIŻEJ JAPONII I SINGAPURU
Umowa z Japonią obejmie obszar zamieszkiwany przez
600 mln konsumentów i wytwarzający jedną trzecią
światowego PKB – mówi komisarz ds. handlu Cecilia
Malmström. KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w
sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między
UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z
Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i
zawarcia tych porozumień.

Europejczycy oceniają sprawiedliwość
Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich
jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru
sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w
dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru.
Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania
na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne
Centrum Badawcze (JRC).
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