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2. PONADNARODOWY DIALOG OBYWATELSKI
POMIĘDZY POLSKĄ I SZWECJĄ
27 marca 2019 roku odbył się 2. Ponadnarodowy Dialog
Obywatelski pomiędzy Polską i Szwecją zorganizowany
przez PIEEDirect – Gdańsk, PIEED – Karlskrona oraz
Komisję Europejską. Gospodarzem miejsca wydarzenia
było Af Chapmangymnasiet w Karlskronie. W spotkaniu
wzięło udział 166 uczestników – 68 ze Szwecji oraz 98 z
Polski.

PRAWORZĄDNOŚĆ: KOLEJNE
POSTĘPOWANIE WOBEC POLSKI

Nowy system środków dyscyplinarnych podważa
niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając
niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich
przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE –
uznała KE wszczynając postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

gOTOWOŚĆ NA BREXIT BEZ POROZUMIENIA
Przed posiedzeniem Rady Europejskiej KE podsumowała
przygotowania do „brexitu bez porozumienia” i opublikowała
wskazówki dla państw członkowskich. W przypadku wyjścia
Wielkiej Brytanii z UE bez umowy stanie się ona państwem
trzecim bez uzgodnień przejściowych. W takim wypadku
relacje z Unią będą podlegać międzynarodowemu prawu
publicznemu, w tym przepisom WTO.

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
stanowił tło do odbywającej się tam debaty „Między
Wschodem a Zachodem. Polska – Europa – świat”. Celem
wydarzenia było przeanalizowanie relacji pomiędzy UE a
USA, Chinami i Rosją, głównie w kontekście handlowym,
a także zmieniającym się okolicznościom bezpieczeństwa
światowego. Dyskusja to owoc współpracy pomiędzy
PIEED – Gdańsk, RODM w Gdańsku i Uniwersytetem
Gdańskim.

FACEBOOK BARDZIEJ PRZEJRZYSTY
Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i
organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany
warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia
użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych. –
Przedsiębiorstwo nie powinno zasłaniać się żargonem
prawniczym w celu wyjaśnienia w jaki sposób generuje
miliardy dochodu wykorzystując dane obywateli –
powiedziała komisarz Věra Jourová.

KARA DLA GOOGLE'a
Prawie półtora miliarda euro wyniesie grzywna, jaką
zapłacić ma firma Google za złamanie przepisów
antymonopolowych. Komisja Europejska uznała, że
nadużywa ona swojej dominującej pozycji na rynku, bo w
umowach ze stronami internetowymi osób trzecich stosuje
wiele klauzul ograniczających. Uniemożliwiają one
konkurentom zamieszczanie reklam w wynikach
wyszukiwania na tych stronach.
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