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TK i jego rola jako „S¹du ostatniego s³owa” ......................... 3
Z dniem 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Warto
przypomnieć, że już w 1991 r. nasze państwo przystąpiło do Rady Europy
i podpisało Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Z naszej polskiej perspektywy to „już”, a inaczej – z pespektywy państw założycielskich.
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Ciemne kulisy Katyñskiego wyroku Wielkiej Izby ETPCz ..... 11
Gdy we wrześniu 2012 r. panel pięciu sędziów Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (dalej: Trybunał, ETPC) zaakceptował wniosek o ponowne rozpoznanie „skargi katyńskiej” (Janowiec i inni przeciwko Rosji, skargi nr 55508/07
i 29520/09) przez najważniejszy skład orzekający – Wielką Izbę, złożoną
z 17 sędziów – były powody do optymizmu. Wcześniejszy wyrok izby, który zapadł 16 kwietnia 2012 r., był bardzo pomyślny dla skarżących, choć nie dawał
im pełnej satysfakcji. Izba orzekła stosunkiem pięciu głosów do dwóch, że
doszło do poniżającego i nieludzkiego traktowania skarżących, bliskich krewnych ofiar zbrodni z 1940 r. – sprzecznego z art. 3 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka (dalej: Konwencja).
Maciej Kie³bowski
Kiedy sprawa w urzêdzie za d³ugo trwa ............................... 16
Orzecznictwo
„Włoski” sposób na wpis na listę adwokatów zaaprobowany ....... 18
GOSPODARKA
Solidarnoœæ energetyczna – utopia czy realny instrument
zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo energetyczne? ..................... 21
Prezes Rady Ministrów przedstawił na początku kwietnia bieżącego roku założenia utworzenia europejskiej unii energetycznej, której pierwszym filarem
miałoby być prowadzenie wspólnych zakupów energii z zewnętrznymi dostawcami. Wśród kolejnych filarów zaproponowano dalej wzmocnienie mechanizmu solidarności w razie odcięcia dostaw źródeł energii, dofinansowania budowy infrastruktury energetycznej na maksymalnie dopuszczalnym poziomie,
pełne wykorzystanie paliw kopalnych, sprowadzanie gazu i ropy do Unii od
innych partnerów, między innymi Stanów Zjednoczonych, oraz zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego krajom sąsiadującym, w tym przede wszystkim Ukrainie i Mołdawii.
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Zuzanna Warso
Czy mo¿na znikn¹æ z Google? ............................................. 26
Ważą się losy sporu sądowego między firmą Google a obywatelem Hiszpanii,
który zażądał usunięcia swojego imienia i nazwiska z indeksów wyszukiwarki.
Orzeczenie, które zapadnie w tej sprawie, będzie miało wpływ na kształt oraz
interpretację nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.
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Orzecznictwo
Rozróżnienie podatkowe należy interpretować zawężająco ......... 29
Wyjątek legalnej kopii na użytek prywatny .................................... 31
INICJA
TYWY EUROPEJSKIE
INICJATYWY
Niedoceniana mobilnoœæ ...................................................... 33
Rada UE zatwierdziła dyrektywę, której celem jest usunięcie barier dla swobodnego przepływu pracowników. Obecnie 8 mln osób mieszka i pracuje w
innym państwie członkowskim. Wciąż zdarza się jednak, że są oni gorzej traktowani, a nawet dyskryminowani. Tymczasem swobodny przepływ pracowników jest nie tylko zasadniczym elementem jednolitego rynku, ale także źródłem korzyści dla wszystkich państw UE.
Rodziny miêdzynarodowe w UE ........................................... 35
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
dr Marek Œwistak
Spójnoœciowy wymiar Strategii Europa 2020 ....................... 37
Wdrażanie Strategii Europa 2020 to nie tylko ambitne projekty innowacyjne,
inwestycje w laboratoria, przedsięwzięcia sprzyjające bezpośrednio zwiększeniu konkurencyjności europejskich gospodarek, ale także działania wyrównawcze. Zasadnicze pytanie odnośnie nowego instrumentu odnosi się do tego, na
ile sprawnie fundusz będzie realizować swoje zadania.
Piotr Bobruk
Polityka e-Spójnoœci? ........................................................... 44
dr Ma³gorzata Dobrzyñska-D¹bska
Modernizacja zasad pomocy publicznej – zasadnicze
zmiany Rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych .... 46
W poprzedniej części opracowania wskazano kluczowe zmiany w zakresie
zasad udzielania pomocy publicznej na podstawie przepisów Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych1. W niniejszym artykule omówione
zostaną kluczowe zmiany dotyczące finansowania projektów, w ramach jednego z najpowszechniej wykorzystywanych źródeł pomocy – pomocy regionalnej.
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Zmiany w otwartych funduszach emerytalnych .................... 49
Rzecznik Ubezpieczonych informuje
Skargi na ubezpieczycieli w 2013 roku ................................ 53
PIU informuje
Wyniki rynku ubezpieczeniowego w 2013 r. ......................... 62
23 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 13,7 mld zł odszkodowań
i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w 2013 r. polscy ubezpieczyciele.
ZAPOWIEDZI LEGISLACYJNE
Anna Adamska
Obcy pracownicy sezonowi – warunki pobytu ...................... 63
W lutym br. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej. Powodem powstania tej regulacji były ustalenia zawarte
w programie haskim, przyjętym przez Radę Europejską w dniu 4 listopada
2004 r., gdzie stwierdzono, że legalna migracja będzie odgrywać ważną rolę
w dalszym rozwoju gospodarczym.
Orzecznictwo
Interesy operatora contra pobudzanie konkurencji ....................... 67
OPINIE, EKSPER
TYZY
EKSPERTYZY
TYZY,, RECENZJE
Patentowanie ludzkich embrionalnych komórek
macierzystych ....................................................................... 69
Parafrazując słowa Yves’a Bota, jestem świadomy niezwykłej wrażliwości tematu, z jaką przyszło mi się zmierzyć. Wokół definicji embrionu krzyżują się
podstawowe założenia różnych systemów filozoficznych i religijnych oraz nieustannie zadawane przez naukę pytania. Moim zamiarem nie jest ani rozstrzyganie sporów między przekonaniami, ani narzucanie tych przekonań.
Praca ta ma czysto prawniczy charakter.
Agnieszka Biernacka
Paul Gragl, „The accession of the European Union
to the European Convention on Human Rights” ................... 80
W 2013 r. nakładem wydawnictwa Hart Publishing została wydana praca dra.
Paula Gragla „The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights” – pierwsza monografia, w tak szczegółowy sposób traktująca o wyzwaniach i wątpliwościach prawnych, jakie stoją na drodze akcesji
UE do Konwencji.
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