
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Więcej:  
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1521-Timmermans%3A_chcemy_kompromisu.html  

 
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). 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1535-Europejczycy_oceniaja_sprawiedliwosc.html 
 

Newsletter 4/2018

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce 

ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce 

tel. 41 344 40 01 

e-mail: europedirect-kielce@wp.pl  

 

 

 

 

 Wieści z Unii  

http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1521-Timmermans%3A_chcemy_kompromisu.html
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1535-Europejczycy_oceniaja_sprawiedliwosc.html
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1525-Europejska_Gra_Miejska_2018.html
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1488-Dialog_Obywatelski___Spotkanie_z_mlodzieza_wojewodztwa_swietokrzyskiego.html


 
 

 

 
 

 
Europejska Gra Miejska ulicami Kielc 

 
9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wygłosił 
przemówienie, w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji 
europejskiej. To wydarzenie jest świętowane we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej jako Dzień Europy. Wkładem Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Kielce w obchody tegorocznego święta wszystkich Europejczyków będzie 
organizacja Europejskiej Gry Miejskiej ulicami Kielc. Wydarzenie odbędzie się 
10 maja 2018 r. 
 

Więcej:  
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1534-Europejska_Gra_Miejska_ulicami_Kielc.html  

 
 

Kolejna edycja „Unijnego Kręgu” za nami 
 
W dniu 9 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyła się 12. 
edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod nazwą "Unijny Krąg". Organizacją 
tego przedsięwzięcia zajęły się opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego - panie 
Małgorzata Pozłótka i Beata Szmigiel. Po raz kolejny w wydarzeniu uczestniczył 
nasz Punkt. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1522-
Kolejna_edycja_Unijnego_Kregu%E2%80%9D_za_nami.html  

 

 
 
 

Konkurs wokół “Ody do radości” 
 
Melodię IX symfonii Beethovena zna chyba każdy Europejczyk. W ramach 
konkursu #Ode2Joy Challenge można pobawić się tym motywem 
i zaprezentować swoją własną interpretację utworu. Niekoniecznie muzyczną. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1537-
Konkurs_wokol_%E2%80%9COdy_do_radosci%E2%80%9D.html  
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