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Tytułem wstępu wskazać należy, iż wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zostało uregulowane decyzją ramową Rady 2008/909/WSiSW z 27 listopada
2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (Dz.U. UE L.
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W marcu br. Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji, której celem
było zniesienie ceł na import ukraińskich towarów na teren UE jeszcze przed
utworzeniem strefy wolnego handlu z Ukrainą. Już w kwietniu weszło w życie
rozporządzenie Parlamentu i Rady, na mocy którego zniesione zostały cła.
Wprowadzanie podobnych ułatwień handlowych dla krajów rozwijających się
znajduje odzwierciedlenie w praktyce UE, m.in. wobec Afryki, Birmy, a także
Polski w okresie transformacji.
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10 lat Polski w strukturach unijnych prowokuje do refleksji oraz podsumowania działalności polskiej administracji w szeroko pojętej polityce unijnej. Z jednej strony pojawiają się pytania o korzyści i straty wynikające z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, które stały się wiodącym tematem debat publicznych oraz
inicjatyw podejmowanych przez ośrodki akademickie. Pierwsze 10 lat funkcjonowania pytania o wykorzystane szanse oraz rezultaty podjętych przedsięwzięć,
z drugiej o wyzwania wciąż stojące przed Polską. W rezultacie nasuwa się
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Komisja Nadzoru Finansowego wydała dokument „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. Wytyczne te mają na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych, dotyczących ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym
ryzykiem związanym z tym obszarem. Ryzyko to można określić jako niepewność związaną z prawidłowym i efektywnym prowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez zakłady ubezpieczeń. Wiąże się ono przede wszystkim
z ryzykiem operacyjnym i ryzykiem utraty reputacji.
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Europejskiej, uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Finansowanie publiczne, spełniające kryteria art. 107 ust. 1 Traktatu, stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do Komisji na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu. Jednakże,
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Klauzula sumienia, stanowiąca instytucję nie tylko stricte etyczną, ale również
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nią systemem wartości stanowi warunek sine qua non urzeczywistniania godności człowieka oraz przysługujących mu wolności. Z drugiej strony może dojść do
sytuacji, kiedy absolutne wykonywanie tego prawa przez jednostkę godzić będzie w inne powszechnie uznane w demokratycznym państwie prawa wartości.
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