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…czyli co przygotowaliśmy dla Ciebie przez ostatni miesiąc

ANALIZA CSM: “REPUBLIKA
MOŁDAWII. SCENARIUSZE
PO WYBORACH”
Autorzy:
Yevhenii Portnyii oraz Bruno Surdel

11 lipca w Republice Mołdawii odbyły się przedterminowe
wybory parlamentarne. Zdecydowane zwycięstwo odniosła
PAS – proeuropejska partia związana z prezydent Maią
Sandu – głosowało na nią 52,60% wyborców.
Na drugim miejscu uplasował się Blok Komunistów i
Socjalistów – 27,32%.
Rezultat wyborów korzystnie
wpływa na prozachodni kierunek rozwoju mołdawskiego
państwa w najbliższych kilku latach.
Losy Republiki Mołdawii będą jednak zależeć od
międzynarodowego układu sił i negocjacji między Rosją a
Zachodem – piszą Yevhenii Portnyii oraz Bruno Surdel
w analizie “Republika Mołdawii. Scenariusze po
wyborach”.

20 LAT KARTY PRAW
PODSTAWOWYCH UE

Godność, wolności, równość, solidarność, prawa obywatelskie,
sprawiedliwość – to najważniejsze dobra osobiste przysługujące
każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Zostały zebrane w jednym
wiążącym prawnie dokumencie: Karcie praw podstawowych UE,
która została ogłoszona w 2000 roku i weszła w życie w grudniu
2009 roku wraz z Traktatem z Lizbony. Od tego czasu służy jako
podstawowe narzędzie urzeczywistniania praw obywateli UE.

„Karta to nasz
kompas. Wskazuje
drogę, którą należy
podążać i nie
pozwala nam zejść
na manowce”.
Věra Jourová,
wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

JAPONIA – UE: W POSZUKIWANIU NOWEJ ARCHITEKTURY
BEZPIECZEŃSTWA NA INDO-PACYFIKU
Autor:
dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych.

27 maja 2021 r. odbył się wirtualny szczyt Unia Europejska – Japonia, na którym
wzmocniono współpracę w ramach partnerstwa strategicznego obu stron. Jest ona
szczególnie istotna w obliczu rosnących napięć na Indo-Pacyfiku, m.in. na Morzu
Wschodniochińskim
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Obydwie demokracje, połączone również porozumieniem o wolnym handlu (EPA)
mierzą się z wyzwaniem jakim jest zwiększająca się dynamicznie potęga Chin,
które dla Europy są partnerem ale zarazem i konkurentem gospodarczym oraz
„systemowym rywalem”. Dla Tokio zaś Pekin to rosnący w siłę, wielki sąsiad,
który kwestionuje suwerenność tego kraju nad pewnymi terytoriami na Morzu
Wschodniochińskim.

14.07 - ekspert CSM Eugeniusz Smolar uczestnikiem debaty
“Długa droga od
słów do czynów. Polityka zagraniczna Joe Bidena –
.................pierwsze półrocze” zorganizowanego przez PISM, MSZ oraz
.......,,,......Ambasadę USA.
Więcej informacji znajdziesz TU

02.07 - Diplomatic Coffee: Mexico
Naszym gościem podczas spotkania był

H.E. Alejandro Negrin Munoz, Ambasador Meksyku w Polsce.
Więcej informacji znajdziesz TU

Cele
w
polskiej
polityce
wewnętrznej są dziś ważniejsze
niż polityka zagraniczna
– Eugeniusz Smolar na
antenie radia TOK FM
[28.07]

Dr Małgorzata.. Bonikowska,
prezes CSM, o konflikcie
Warszawa-Bruksela
wokół
sądów na antenie Polskiego
Radia 24 [28.07]

Dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, o napięciach w
relacjach Polski z UE i USA,
gościem programu „Super
Raport”,
Super
Express
[23.07]

Wiemy, że oprócz pieniędzy jest
tam
zawarta
warstwa
bezpieczeństwa
- dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, o porozumieniu
ws. Nord Stream 2 na antenie
Polskiego Radia 24 [21.07]

Grożą nam milionowe kary dr Małgorzata Bonikowska,
prezes
CSM,
o
sporze
sądowym Polska-TSUE dla
portalu Fakt.pl i dziennika
Fakt [21.07]

Na dziś nie ma perspektyw
członkostwa w UE dla państw
Partnerstwa Wschodniego
– Małgorzata Bonikowska,
na antenie Polskiego Radia
24 [20.07]

Dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, o konflikcie
Polski z UE, gościem audycji
EKG w radiu TOK FM
[20.07]

Na antenie Radio 357 dr
Małgorzata
Bonikowska,
prezes CSM, rozmawiała o
sytuacji we Włoszech oraz
wizycie Angeli Merkel w USA
[18.07]

Nie można wykluczyć otwartego
konfliktu w postaci chińskiej
inwazji na Tajwan
- dr Małgorzata Bonikowska
o
ewentualnej
integracji
Tajwanu z ChRL na łamach
Euroactiv.pl [18.07]

Próba przejęcia TVN-u jest
oczywistym wyrazem tendencji
autorytarnych
czy
wręcz
totalistycznych
–
pisze
ekspert
CSM
Eugeniusz Smolar na łamach
Gazety Wyborczej [16.07]

Relacje z USA są dla Polski zbyt
ważne, aby proces nominacji
amerykańskiego
ambasadora
przedłużać, w dodatku w
atmosferze skandalu i różnych
medialnych spekulacji
– dr Bartłomiej Nowak dla
Crowd Media [16.07]

Mamy do czynienia ze sprawą
absolutnie
pryncypialną
–
jednolitością systemu prawnego
w całej Unii
– Eugeniusz Smolar
o sytuacji Polski w Unii
Europejskiej
dla
portalu
wiadomo.co [16.07]

My rzeczywiście gramy w
sposób taki, jakbyśmy nie bali się
przekraczać
żadnych
czerwonych linii i w ogóle ich
nie widzieli
– o tym mówiła w "Fakty po
Faktach"
dr
Małgorzata
Bonikowska, prezes CSM
[14.07]

Europa musi mówić jednym
głosem w kwestii Białorusi
- dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, o relacjach
litewsko-białoruskich
na
antenie Polskiego Radia 24
[12.07]

Amerykańskie
władze
są
zdumione krokiem na jaki
zdecydowało PiS ws. TVN
–
powiedział
Eugeniusz
Smolar, ekspert i członek
Rady Fundacji CSM, w
rozmowie
z
Karoliną
Głowacką na antenie radia
TOK FM [10.07]

Nie wszyscy uważali, że ta
inicjatywa, to jest wzmocnienie
Unii Europejskiej
– dr Małgorzata Bonikowska
o szczycie Trójmorza w Sofii
na antenie Polskiego Radia 24
[10.07.2021]

Dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, o sytuacji
w Afganistanie 20 lat po
interwencji
amerykańskiej
koalicji,
w
programie
„Horyzont”, TVN24 [09.07]

Słowenia ma na agendzie
niesłychanie ciekawe rzeczy
– dr Bartłomiej E. Nowak,
ekspert CSM, o prezydencji
Słowenii w Radzie UE na
antenie TOK FM [02.07]

Niedoceniona w Polsce podróż
europejska prezydenta Bidena
– Eugeniusz Smolar
w felietonie dla Kultury
Liberalnej [01.07]

Birma. Złota ziemia roni łzy
– książka prof. Bogdan
Góralczyka, wydawnictwo
akademickie Dialog
Zmagania na peryferiach.
Elity III Rzeczypospolitej o
Rosji – książka dr Andrzeja
Turkowskiego, wydawnictwo
naukowe Scholar

Współpraca regionalna państw
autorytarnych. Studium przypadku
arabskich państw Bliskiego Wschodu
– publikacja autorstwa dr Wojciecha
Grabowskiego, wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego

Węgierski syndrom Trianon –
najnowsza książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo
Dialog, 2020
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