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NEWSLETTER 

CZERWIEC 2019  

PRAWA DZIECI 
Pomoc prawna w całej UE 
 

 
 

W życie wchodzi dyrektywa w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci. To ostatnia z sześciu 

dyrektyw gwarantujących obywatelom w całej UE prawa procesowe, dzięki której mogą oni 

korzystać w pełni z przysługujących im praw. - Każdego roku 9 mln osób w Europie jest w 

zaangażowanych w postępowania karne – przypomina pierwszy wiceprzewodniczący Frans 

Timmermans.  

Oprócz dyrektywy w sprawie nowych gwarancji dla dzieci 5 maja zaczęła obowiązywać 

dyrektywa gwarantująca dostęp do pomocy prawnej. Celem tego pakietu przepisów UE jest 

zagwarantowanie, aby podstawowe prawa obywateli UE do sprawiedliwego i równego 

traktowania były przestrzegane w postępowaniach karnych i stosowane w podobny sposób we 

wszystkich państwach członkowskich. 

Szczegóły dotyczące działań UE w tym obszarze można znaleźć >>>tutaj.

 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                                             

Analiza wyborów w Polsce 

 

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w kontekście zbliżających się 
wyborów do Sejmu i Senatu. Wynik był zatem miernikiem wparcia dla poszczególnych formacji 
politycznych. Dlatego kampania przedwyborcza w niewielkim stopniu koncentrowała się na 
tematach istotnych z punktu widzenia wspólnoty. Wyniki wyborów i ich implikacje analizują 
eksperci sieci Team Europe: prof. Jan Barcz, prof. Zbigniew Czachór oraz prof. Joanna Dyduch. 

Analizę dotyczącą wyborów można znaleźć >>> tutaj.

 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
https://ec.europa.eu/poland/news/190611_directive_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190624_wybory_pl
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EUROPA, KTÓRA CHRONI 
Walka z dezinformacją 
 

 

Przed wyborami byliśmy świadkami skoordynowanej fałszywej aktywności mającej na celu 

rozpowszechnianie na platformach internetowych materiałów pogłębiających podziały – to 

fragment oświadczenia KE ws. postępów w zwalczaniu dezinformacji i główne wnioski z 

wyborów europejskich. Informacje te będą punktem wyjścia dla dyskusji przywódców UE 

podczas Rady Europejskiej 20-21 czerwca. 

Ochrona demokratycznych procesów i instytucji przed dezinformacją stanowi duże wyzwanie 

dla społeczeństw na całym świecie. Aby zaradzić temu problemowi, UE jako pierwsza podjęła 

inicjatywę i wprowadziła solidne ramy prawne umożliwiające skoordynowane działania przy 

pełnym poszanowaniu europejskich wartości i praw podstawowych. 

Więcej informacji nt. działań Unii w tym obszarze można znaleźć >>>tutaj. 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW 
Podsumowanie warsztatów „Odkrywajmy Europę! Przystanek 
Rumunia” 

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• Brexit bez porozumienia. Stan prac >>>tutaj.  

 

• 30 lat programu Jean Monnet  >>> tutaj.  

 

• Już 30 czerwca nastąpi podpisanie umowy handlowej z Wietnamem  >>> tutaj. 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
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https://ec.europa.eu/poland/news/190614_disinformation_pl
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https://ec.europa.eu/poland/news/30-lat-programu-%E2%80%9Ejean-monnet%E2%80%9D_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190625_handel_pl

