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Praworządność, demokracja i prawa podsta-
wowe, wraz z niektórymi podstawowymi wartoś-
ciami na których opiera się Unia Europejska , są 
obecnie zagrożone głównie w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także w 
całej UE i państwach sąsiednich. Od zagrożeń 
dla niezależności sądownictwa po ustawy 
kagańcowe dążące do uciszenia i zdyscy-
plinowania sędziów krytycznych wobec rządów 
oraz od erozji podziału władzy po ograniczenia 
wolności wypowiedzi, podstawowe elementy 
liberalnych demokracji są zagrożone. Obecna 
pandemia wysunęła na plan pierwszy obawy 
dotyczące stanu praworządności, jego 
zgodności ze środkami nadzwyczajnymi oraz 
podważania wartości i zasad europejskich, 
takich jak równość, demokracja, prawa jednost-
ki i aktywne obywatelstwo.

CRoLEV jest nowym Centrum Doskonałości 
Jean Monnet, finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 
2021-27, Działania Jean Monnet na lata 
2022-2025. CRoLEV planuje (i) zgłębić stan 
praworządności w UE i w państwach sąsiednich 
przy wykorzystaniu badań empirycznych; (ii) 
prześledzić pogarszanie się stanu praworząd-
ności i wartości UE w czasach kryzysu; (iii) 
ocenić mechanizmy dostępne na poziomie UE 
mające na celu zagwarantowanie wartości 
europejskich i ochronę praworządności; oraz 
(iv) dostarczyć opartego na badaniach instruk-
tarżu z przeznaczeniem dla naukowców, 
studentów i specjalistów, lecz także dla 
młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego na 
Cyprze i w całej Europie. CRoLEV zamierza 
uwrażliwić na kruchość praworządności i 
wartości w czasach kryzysu, inspirując tym 
samym do działania na rzecz ich ochrony.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 
szereg działań, takich jak otwarte wykłady i 
intensywne kursy prowadzone przez 
czołowych światowych ekspertów w dziedzinie 
praworządności. Ponadto CRoLEV utworzy 
interaktywny pulpit nawigacyjny oraz indeks 
śledzący stan praworządności i wartości 
europejskich na Cyprze i w innych państwach. 
Upowszechniając wyniki badań projektu na 
Cyprze, w państwach sąsiednich i innych 
instytucjach partnerskich, Centrum wzmocni 
studia europejskie we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i poza nim. 
Zalecenia projektu posłużą również władzom 
państwowym i unijnym, a także aktorom 
międzynarodowym w UE i poza nią. 

The Jean Monnet Centre of Excellence jest kierowane przez:

W skład zespołu CRoLEV wchodzą również: 

Professor Stéphanie Laulhé Shaelou
Profesor Prawa Europejskiego i Reformy oraz capitalised, School of Law of UCLan Cyprus

Dr Andreas Marcou
Wykładowca Prawa i Teorii UE, School of Law, UCLan Cyprus, Główny Wykonawca CRoLEV i Kierownik Projektu

Dr Katerina Kalaitzaki 
Wykładowca Prawa Gospodarczego UE, School of Law, UCLan Cyprus oraz Starszy Analityk CRoLEV

Więcej informacji na temat CRoLEV oraz bieżące informacje o działalności i wydarzeniach znajdziesz na naszej stronie internetowej www.crolev.eu  lub 
zapisz się na naszą listę mailingową. Śledź nas na Twitterze pod adresem @CRoLEV_Centre oraz na Facebooku pod adresem Centre for the Rule of Law 
and European Values – CRoLEV

Możesz również skontaktować się z nami pod adresem  crolev@uclancyprus.ac.cy Numer projektu: 101047752 
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