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Frank Bold o braku sprawozdań lobbingowych w polskich ministerstwach

Co wiemy o lobbingu w Polsce cz. 1, czyli
ministrowie, którzy nie wypełniają swoich
obowiązków
Do końca lutego każdego roku wszystkie ministerstwa mają obowiązek
opublikować w swoich Biuletynach Informacji Publicznej sprawozdanie na temat
kontaktów z zawodowymi lobbystami w roku poprzednim. Jak wygląda
rzeczywistość?
Czytaj dalej

Podziel się

Frank Bold o rekomendacjach GRECO

Tweet

Przekaż

Polska ma więcej czasu by odpowiedzieć na
rekomendacje lobbingowe GRECO. Czy go
wykorzysta?
Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przedłużyła Polsce dodatkowy termin do
udzielenia informacji o stanie implementacji rekomendacji zawartych w Raporcie
Oceny z czwartej rundy ewaluacyjnej, w tym rekomendacji dot. regulacji działalności
lobbingowej. Czy doczekamy się wdrożenia zaleceń?
Czytaj dalej

Podziel się

Tweet

Przekaż

Frank Bold o apelu Rady Europy

Rada Europy apeluje o zwiększenie
przejrzystości w instytucjach europejskich
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w dniu 23 czerwca 2016 r.

rezolucję Przejrzystość i otwartości instytucji europejskich. To kolejny głos Rady
Europy w przedmiocie regulacji lobbingu w Europie.
Zobacz co rekomenduje Rada Europy

Podziel się

Tweet

Przekaż

Frank Bold u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Lobbing okiem Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich
Przejrzystość działalności lobbingowej i jej regulacja w Unii Europejskiej to temat
istotny nie tylko dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ale także
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ostatnim czasie intensyfikuje
swoje działania w tym obszarze.
Czytaj dalej

Podziel się

Frank Bold o lobbingu w Ljubljanie

Tweet

Przekaż

O lobbingu w Ljubljanie
4 czerwca 2016 r. w Ljubljajnie – w ramach konferencji Challenges for Political Leaders
in Central And Eastern Europe – odbył się panel Lobbying political leaders: qui bono?,
w trakcie którego dyskutowano nad kształtem regulacji lobbingowej w Europie, ze
szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego, czeskiego oraz litewskiego.
Czytaj dalej i zobacz prezentację

Podziel się

Tweet

Przekaż

Newsletter współfinansowany ze środków projektu: Przejrzystość
działalności lobbingowej, realizowanego dzięki wsparciu The Open Society
Initiative for Europe w ramach Open Society Foundations.
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat działalności Fundacji Frank Bold w
zakresie dot. regulacji lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej skontaktuj się z nami:
bartosz.kwiatkowski@frankbold.org
W Fundacji Frank Bold chcemy również aktywnie wspierać większe i
mniejsze organizacje walczące o jakość powietrza w Polsce. Oferujemy im pomoc i
informację prawną  zapraszamy do kontaktu: poradniaprawna@frankbold.org
Razem będziemy mogli zadziałać szybciej i skuteczniej.
Zapraszamy także do polecania subskrypcji naszego newslettera: LINK
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