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"Europa silna, zjednoczona pozostaje dla nas wszystkich
koniecznością"
Autor : Barack Obama
Fundacja Roberta Schumana przedstawia transkrypcję całego
przemówienia do narodów Europy, wygłoszonego 25 kwietnia w
Hanowerze przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka
Obamę.
Więcej
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Fundacja :
Świat bez Europy?
W artykule wstępnym na swojej stronie internetowej Jean-Dominique
Giuliani, prezes Fundacji, przypomina, że światu brakowałoby Unii
Europejskiej, gdyby ta przestała istnieć... Więcej

"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"
Właśnie ukazało się 10. wydanie "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de

l'Union 2016". Jest już dostępne w księgarniach, na stronie Fundacji oraz w
wersji cyfrowej. 26 kwietnia książka została zaprezentowana w
Parlamencie Europejskim w Brukseli, a 28 kwietnia w Senacie, w Paryżu.
Zamów ją... Więcej

Kryzys finansowy :
Negocjacje między MFW, EMS, EBC i Grecją ponownie zawieszono
25
kwietnia
wznowiono
rozmowy
między
Atenami
oraz
przedstawicielami MFW, Eurogrupy, EBC i Europejskiego Mechanizmu
Stabilności (EMS), ale 26 kwietnia zostały one zawieszone... Więcej
Więcej

Migracje :
Ban Ki-moon "zaniepokojony" zaostrzaniem polityk migracyjnych w Europie
28 kwietnia, w trakcie swojego wystąpienia przed austriackim
parlamentem, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
Ban Ki-moon stwierdził, iż jest zaniepokojony, że w Europie
przyjmowane są "coraz bardziej restrykcyjne" polityki dotyczące
migrantów... Więcej
Więcej

Studium IOM na temat migracji ekonomicznej w UE
25 kwietnia Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
opublikowała dokument na temat przyszłości migracji ekonomicznej w
UE... Więcej

Europejska aktywność w Rogu Afryki
28 kwietnia Komisja ogłosiła pakiet 10 działań na kwotę 117 mln euro,
których celem jest zwalczanie nielegalnej imigracji i przymusowych
przesiedleń w regionie Rogu Afryki... Więcej

Austria ogranicza prawo azylu
27 kwietnia austriacki parlament przyjął projekt ustawy ograniczającej
do 3 lat okres, na jaki przyznawane jest początkowo prawo azylu.
Przewiduje on również możliwość wprowadzenia migracyjnego "stanu
wyjątkowego"... Więcej
Więcej

Nowe podejście do wsparcia uchodźców i przesiedlonych populacji
26 kwietnia Komisja Europejska zaproponowała nowe podejście w
zakresie wspierania uchodźców i przesiedlonej ludności... Więcej

Komisja :
Obniżka kosztów roamingu
Od 30 kwietnia niższe są opłaty za połączenia, wysyłanie SMS-ów czy
surfowanie po internecie w innym państwie członkowskim (za
roaming). Począwszy od 15 czerwca 2017 roku Europejczycy będą
płacić tę samą cenę bez względu na kraj, w którym używają swoich
komórek... Więcej

Kampania "Europe in my region"
29 kwietnia Komisja rozpoczęła kampanię "Europe in my region", aby
zachęcić obywateli do odkrywania projektów finansowanych przez UE
blisko ich miejsca zamieszkania... Więcej

Nowe regulacje związane z unią celną wchodzą w życie
1 maja weszły w życie nowe przepisy celne. Upraszczają one
powinności przedsiębiorstw, które dokonują operacji handlowych w
Europie, oraz pozwalają na lepszą ochronę konsumentów przed
nielegalnymi towarami i podróbkami... Więcej

Więcej

Projekt dyrektywy w sprawie warunków pracy w sektorze rybołówstwa
29 kwietnia Komisja zaaprobowała propozycję dyrektywy służącej
poprawie warunków pracy w obszarze rybołówstwa... Więcej

Stan negocjacji Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
27 kwietnia Komisja opublikowała najświeższe informacje o
negocjacjach w sprawie Transatlantyckiego partnerstwa handlowoinwestycyjnego (TTIP)... Więcej

17. runda negocjacji dotyczących porozumienia w sprawie handlu usługami (TISA)
27 kwietnia Komisja Europejska opublikowała raport z 17. rundy
negocjacji na temat porozumienia w sprawie handlu usługami... Więcej

Dyplomacja :
Przyjęcie nowej, zintegrowanej polityki Unii dla Arktyki
27 kwietnia Federica Mogherini zaprezentowała nową, "zintegrowaną
politykę Unii Europejskiej na rzecz Arktyki"... Więcej

Posiedzenie ministrów ds. energii krajów G7
2 maja ministrowie ds. energii krajów G7 porozumieli się w sprawie
poprawy bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenia inwestycji
mających na celu powstrzymanie niestabilności związanej ze spadkiem
ceny baryłki ropy... Więcej
Więcej

| Więcej

EBC :
Wywiad z prezesem EBC
28 kwietnia niemiecki dziennik "Bild" opublikował wywiad z Mario
Draghim, prezesem Europejskiego Banku Centralnego, na temat
sytuacji gospodarczej i finansowej... Więcej

EBC: raport na temat integracji finansowej
25 kwietnia Europejski Bank Centralny opublikował raport zawierający
analizę integracji finansowej w Europie... Więcej

Europejskie agencje :
Wręczenie nagród w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii
26 kwietnia Europejski Instytut Innowacji i Technologii nagrodził
najlepszych obecnie europejskich innowatorów... Więcej

Niemcy :
Spotkanie G5 w Hanowerze
25 kwietnia Angela Merkel zorganizowała w Hanowerze spotkanie z
François Hollande'm, Davidem Cameronem, Matteo Renzim i
Barackiem Obamą, aby omówić rozliczne aktualne kryzysy... Więcej

Chorwacja :
Chorwacja obiecuje "trudne" reformy gospodarcze
28 kwietnia chorwacki rząd obiecał rozpoczęcie "trudnych" reform
gospodarczych po tym, jak rząd został skarcony przez Komisję
Europejską za "nadmierne" nierównowagi w gospodarce... Więcej

Hiszpania :
Król zarządza nowe wybory na 26 czerwca
26 kwietnia król Hiszpanii Felipe VI ogłosił dekret o rozwiązaniu
hiszpańskiego parlamentu z dniem 3 maja i o nowych wyborach
parlamentarnych 26 czerwca... Więcej

Francja :
Australia wybiera Francję na miejsce budowy 12 łodzi podwodnych
26 kwietnia Australia wybrała wyspecjalizowane w morskim przemyśle
obronnym francuskie przedsiębiorstwo DCNS, które zbuduje dla tego
kraju 12 łodzi podwodnych... Więcej

Irlandia :
Porozumienie na rzecz utworzenia rządu
29 kwietnia centroprawicowa partia Fine Gael dotychczasowego
premiera Endy Kenny'ego otrzymała poparcie Fianna Fail, by móc
stworzyć mniejszościowy rząd... Więcej

Polska :
Trzech byłych polskich prezydentów wzywa do "obrony demokracji"
25 kwietnia trzech byłych polskich prezydentów - Lech Wałęsa,
Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a także inne
osobistości oskarżyły rządzące Prawo i Sprawiedliwość o niszczenie
porządku konstytucyjnego i zaapelowały o obronę demokracji w
Polsce... Więcej

Zjednoczone Królestwo :
Brytyjczycy utracą dochody w przypadku wyjścia z UE
27 kwietnia sekretarz generalny OECD Angel Gurria uprzedził
Brytyjczyków, że ewentualne wyjście ich kraju z UE oznaczałoby dla
nich utratę dochodów... Więcej
Więcej

Miejsce rezydencji kryterium udziału w referendum
28 kwietnia Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa potwierdził, że
Brytyjczycy, którzy nie przebywają na terytorium tego kraju od ponad
15 lat, nie będą mogli głosować w referendum 23 czerwca... Więcej

Ukraina :
Ukraina podwaja cenę gazu dla gospodarstw domowych
27 kwietnia Ukraina ogłosiła restrukturyzację opłat za gaz, czego

domaga się Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)... Więcej

30. rocznica katastrofy w Czarnobylu
26 kwietnia Ukraina upamiętniła 30. rocznicę katastrofy w Czarnobylu,
najgorszego wypadku jądrowego w historii... Więcej

Rada Europy :
Demokracji w Europie zagrażają nacjonalizmy i populizmy
27 kwietnia sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland
ostrzegł, że demokracji i prawom człowieka zagraża rozrost populizmu
oraz nacjonalizmu w Europie... Więcej

Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka :
Turcja potępiona za dyskryminację religijną alawitów
26 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) potępił Turcję,
oceniając, że alawici są w tym kraju ofiarami "różnic w traktowaniu nie
mających obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia... Więcej

Eurostat :
Przyrost PKB

I kwartale przyspieszył wzrost gospodarczy. Według komunikatu
europejskiego urzędu statystycznego - Eurostatu z 29 kwietnia produkt
krajowy brutto (PBK) zwiększył się o 0,5% w Unii Europejskiej, a w
strefie euro o 0,6%... Więcej

Bezrobocie spada do 8,8% w UE i do 10,2% w strefie euro
W marcu 2016 roku bezrobocie w Unii Europejskiej spadło do 8,8%, a
w strefie euro do 10,2%, ogłosił 29 kwietnia europejski urząd
statystyczny - Eurostat... Więcej

Opracowania/raporty :
Kwartalny raport na temat strefy euro
27 kwietnia Komisja Europejska opublikowała swój kwartalny raport na
temat strefy euro... Więcej

Kobiety bardziej obecne w europejskich zarządach
Jak wynika z publikacji EWB, w latach 2011-2015 odsetek kobiet w
zarządach europejskich przedsiębiorstw niemal się podwoił - zwiększył
się średnio z 13,9 do 25%... Więcej

Publikacja poufnych dokumentów związanych z projektem transatlantyckiej umowy
handlowej
2 maja Greenpeace Holandia opublikował 15 poufnych dokumentów
związanych z negocjacjami TTIP w trosce o przejrzystość i
informowanie obywateli... Więcej

Kultura :
50. Festiwal w Brighton
Od 7 do 29 maja Festiwal w Brighton gości brytyjskich i międzynarodowych
artystów, którzy wezmą udział w wielu wydarzeniach odbywających się w
całym mieście... Więcej

Festiwal Impresjonistyczna Normandia 2016
Do 26 września odbywa się 3. Festiwal Impresjonistyczna Normandia.
W programie setki wydarzeń kulturalnych i aktywności w regionie...
Więcej

Międzynarodowy Salon Komiksu
Od 5 do 8 maja w Barcelonie odbywa się 34. Międzynarodowy Salon
Komiksu... Więcej

Iluzje: nauka czy magia?
Do 5 marca 2017 roku Museon w Hadze gości wystawę "Iluzje: nauka
czy magia?", na której zgromadzono najbardziej zaskakujące złudzenia
optyczne i doświadczenia naukowe... Więcej

James Bond 007 na wystawie w Paryżu
Do 4 września Grande Halle de la Villette zaprasza na "James Bond
007, wystawa". Na ekspozycji zgromadzono ponad 500 oryginalnych
przedmiotów pozwalających zanurzyć się w estetycznym uniwersum
najsłynniejszego szpiega na świecie... Więcej

Georg Baselitz w White Cube
White Cube, londyńska galeria będąca punktem odniesienia w dziedzinie
sztuki współczesnej, gości do 3 lipca prace Georga Baselitza niemieckiego malarza, rzeźbiarza i rytownika... Więcej
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Wybory do szkockiego parlamentu Wybory do parlamentu Irlandii Północnej

6 maja

Akwizgran
Wręczenie Nagrody Karola Wielkiego papieżowi Franciszkowi

8 maja

Strasburg
Dzień Drzwi Otwartych w Parlamencie Europejskim

9 maja
Dzień Europy

9-12 maja

Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

9 maja
Posiedzenie Eurogrupy
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Fundacja Roberta Schumana, która została utworzona w 1991 roku, jest organizacją
użyteczności publicznej według prawa z 1901 r. i jednym z głównych francuskich centrów
badawczych zajmujących się Europą. Rozwija studia nad Unią Europejską i jej politykami oraz
propaguje ich wyniki we Francji, w Unii i poza jej granicami. Prowokuje, wzbogaca i stymuluje
debatę europejską poprzez swoje badania, publikacje i organizowanie konferencji. Fundacji
przewodniczy Jean-Dominique Giuliani.
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