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Frank Bold pomaga zabrać głos w konsultacjach publicznych

Powiedz co myślisz o lobbingu w UE – poradnik
Fundacji Frank Bold
Nie każdy interesuje się działalnością lobbingową, ale każdy ma prawo wypowiedzieć
się w konsultacjach publicznych dot. kształtu regulacji lobbingu w Unii Europejskiej. To
od nas zależy czy będziemy wiedzieć kto, w czyim imieniu, w jakiej sprawie i za jakie
pieniądze wpływa na kształt unijnych polityk i stanowionego prawa. Fundacja Frank
Bold, we współpracy z ALTEREU, prezentuje poradnik opisujący w jaki sposób
można odpowiedzieć na pytania zawarte w konsultacjach.
Zobacz jakie odpowiedzi możesz przesłać do Komisji Europejskiej

Frank Bold analizuje regulację lobbingu w Polsce, Czechach i na Słowacji

Lobbing – szansa czy niebezpieczeństwo, czyli
Frank Bold publikuje raport o regulacji
lobbingu
Kilka tygodni temu Frank Bold opublikował raport Lobbying – a risk or an opportunity?
Lobbying regulation in the Polish, Slovak, and Czech perspective, poświęcony
tematyce regulacji lobbingu w Polsce, Czechach, na Słowacji a także w Unii
Europejskiej. Polska jako jedyna w tym gronie posiada obowiązującą „twardą”
regulację prawną lobbingu. Czy oznacza to, że nasza kontrola działalności lobbingowej
jest sprawniejsza niż u naszych sąsiadów i w Unii Europejskiej? Czy lobbing w Polsce
jest szansą dla rozwoju demokracji i państwa prawa, czy też stanowi dla nich
zagrożenie?
Zobacz co znajduje się w raporcie

Frank Bold pisze do Rady Europy

Rada Europy pracuje nad projektem
rekomendacji dot. regulacji lobbingu
Frank Bold przesłał swoje stanowisko w sprawie projektu rekomendacji Komitetu

Ministrów Rady Europy dot. prawnej regulacji działalności lobbingowej (Draft
Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the legal
regulation of lobbying activities in the context of public decisionmaking) przygotowanej
przez Europejski Komitet ds. Współpracy Prawnej.
Zobacz co zakłada projekt i co na jego temat sądzi Frank Bold

Frank Bold w Brukseli

Debata dot. przejrzystości lobbingu w
UE „Wypowiedz się!”
W dniu 2 maja 2016 r. w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się
debata EU Lobbying Transparency Public Debate „HAVE YOUR SAY!, dot. reformy
Rejestru Służącego Przejrzystości, w której brał udział przedstawiciel Fundacji Frank
Bold.
Co wynika z debaty?

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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