
 

 

 

 

 

 

 

 
Rozmowy o praworządności w Warszawie 

 
Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było głównym punktem 
wizyty pierwszego przewodniczącego KE Fransa Timmermansa w Warszawie. 
Tematem rozmów były reformy wymiaru sądownictwa. W grudniu 2017 r. 
Komisja uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia zasady 
praworządności. Zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 
ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1579-Rozmowy_o_praworzadnosci_w_Warszawie.html  

 
Dobre perspektywy dla UE 

 
Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą 
i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, 
zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe 
w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia - największe 
obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1578-Dobre_perspektywy_dla_UE.html  

 
Korpus ludzkiej solidarności 

 
1,26 mld euro ma wynosić budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 
2020-2027. Zgodnie z propozycją KE, program umożliwi co najmniej 350 tys. 
młodych Europejczyków wspieranie społeczności lokalnych na zasadzie 
wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. - Powodzenie Korpusu pokazuje, 
że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem w projektach 
solidarnościowych – powiedział komisarz Günther H. Oettinger. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1577-Korpus_ludzkiej_solidarnosci.html  
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 Wieści z Unii  
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Debatowali o polskiej racji stanu w UE 
 

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniach 28-29 
maja br. odbyła się konferencja pt. 
„Racja stanu Polski w UE”.  
 
Wzięli w niej udział m.in. prof. 
Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu 
Politycznego Prezydenta RP,  

dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  
w Polsce oraz przedstawiciele najważniejszych ośrodków 
akademickich w kraju.  
 
Więcej:  
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1566-Debatowali_o_polskiej_racji_stanu_w_UE.html  

 

 
 
 

 
Europejska Nagroda Młodzieży 2018 

 
Do 15 lipca twórcy innowacyjnych projektów cyfrowych 
o  charakterze społecznym mogą zgłaszać swoje 
kandydatury do Europejskiej Nagrody Młodzieży. W tym 
roku jury wybierze zwycięzców w dziewięciu kategoriach. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1573-Europejska_Nagroda_Mlodziezy_2018.html  

 
“Tym razem głosuję” - 

- takie hasło przyświeca kampanii informacyjnej przygotowanej przez Parlament Europejski w związku ze 
zbliżającymi się eurowyborami. 
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