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Frank Bold o drzwiach obrotowych w Brukseli

Karuzela się kręci, czyli o drzwiach obrotowych w
Unii Europejskiej [podpisz petycję ALTEREU]
W ostatnich tygodniach media polskie, a przede wszystkim europejskie, informowały
o nowym zajęciu byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel
Barroso, który został jednym z dyrektorów w Goldman Sachs International oraz
doradcą Goldman Sachs. Czy przejście ze świata wielkiej polityki do świata jeszcze
większego biznesu jest legalne i czy można mu jakoś przeciwdziałać?
Czytaj dalej i podpisz petycję

Frank Bold pisze do posłów do Parlamentu Europejskiego

Napisz do posła w sprawie głosowania za
przejrzystością instytucji Unii Europejskiej
Już 29 września w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się
głosowanie nad sprawozdaniem Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach
UE. Co to oznacza? Nadszedł moment na Twoje działanie! Napisz do swojego posła w
Parlamencie Europejskim i powiedz mu dlaczego przejrzystość działania Unii Europejskiej
jest dla Ciebie ważna. List i formularz dostępne są w języku polskim.
Czytaj dalej i wyślij list do Posłów do Parlamentu Europejskiego
Dowiedz się więcej o sprawozdaniu

Frank Bold o braku przejrzystości lobbingu w Polsce

Lobbyści u komisarz Bieńkowskiej, czyli o braku
przejrzystości lobbingu w… Polsce
Kilka tygodni temu media donosiły o tym, że lobbyści – reprezentujący duże sieci handlowe
z Polski – odbyli spotkanie “w gabinecie komisarz Bieńkowskiej”. Ani to naganne ani
niezwykłe. Problem leży zupełnie gdzie indziej – w Polsce o podobnym spotkaniu zapewne
nigdy byśmy się nie dowiedzieli. Dlaczego?
Czytaj dalej

Frank Bold o lobbingu u Prezydenta RP

Co wiemy o lobbingu w Polsce cz. 2, czyli
Prezydent ponad ustawą lobbingową
Kancelaria Prezydenta RP twierdzi, że Prezydent RP nie jest objęty obowiązkami
wynikającymi z ustawy lobbingowej i nie musi publikować w Biuletynie Informacji Publicznej
informacji o swoich kontaktach z zawodowymi lobbystami. Czy słusznie?
Czytaj dalej

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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