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Unia Europejska-Turcja: od iluzorycznej akcesji do
"uprzywilejowanego partnerstwa"

Autor : Pierre Mirel
Kiedy 17 grudnia 2004 roku Recep Tayyip Erdogan, wówczas turecki
premier, wchodzi do sali Rady Europejskiej w Brukseli, konkretyzuje
marzenie, które Turcja żywiła od czasu podpisania 12 września 1963
umowy stowarzyszeniowej, nazywanej umową ankarską: marzenie o
rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Blisko 13 lat
później stosunki między Unią Europejską i Turcją zdają się
przekształcać w akcesję iluzoryczną. Czy powinniśmy iść ku
"uprzywilejowanemu partnerstwu"? 
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Na pierwszej stronie! : 
Wydatki na obronę: nowe europejskie perspektywy?

Ciesząc się z propozycji Komisji Europejskiej Jean-Dominique Giuliani
precyzuje warunki, w jakich można by zapewnić lepsze finansowanie
sprzętu wojskowego w Europie... Więcej

Wybory : 
Promacronowscy kandydaci na fali we francuskich wyborach parlamentarnych

Republika naprzód (LREM), partia prezydenta republiki Emmanuela
Macrona kierowana przez Catherine Barbaroux, zdecydowanie
zwyciężyła w I turze francuskich wyborów parlamentarnych 11 czerwca
(28,21% głosów). Jej sojusznik - Ruch Demokratyczny (MoDem)
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uzyskał 4,11% głosów. Republikanie (LR) zdobyli 15,77%, a ich
partnerzy z Unii Demokratów i Niezależnych (UDI) 3,03%. 3. miejsce

zajął Front Narodowy (FN) z 13,2% głosów. Następnie mamy Francję Niepokorną (FI)
z 11,02%. Partia Socjalistyczna (PS) poniosła całkowitą klęskę (7,44% głosów).
Frekwencja była bardzo niska (48,71%). II tura odbędzie się 18 czerwca... Więcej

 
Partia Konserwatywna Theresy May traci większość absolutną

8 czerwca brytyjskie wybory parlamentarne dały przy frekwencji
68,72% następujące wyniki: konserwatyści 318 mandatów, labourzyści
261, Szkocka Partia Narodowa (SNP) 35, Liberalni Demokraci 12,
unionistyczni demokraci 10, Zieloni 1, inne ugrupowania 12. W ten
sposób premier Theresa May utraciła większość absolutną (wynoszącą

326 mandatów). SNP straciło 19 mandatów, a UKIP nie zdobył żadnego... Więcej

 
Fundacja : 

"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France?"
Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani publikuje "Pour quelques étoiles de
plus... Quelle politique européenne pour la France?". To oświecająca lektura
w momencie, gdy pierwsze tygodnie rządów nowej francuskiej głowy państwa
wskazują na wolę prowadzenia zdecydowanie proeuropejskich działań...
Więcej

 
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017"

"Rapport Schuman sur l'état de l'Union 2017", wydany po francusku i po
angielsku przez wydawnictwo Lignes de Repères, pozwala lepiej zrozumieć
europejskie wyzwania. Książka jest dostępna w księgarniach lub na stronie
internetowej Fundacji oraz w wersji cyfrowej... Więcej

 
Kryzys finansowy : 

MFW proponuje strefie euro kompromis w sprawie Grecji
5 czerwca, w wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi
"Handelsblatt", dyrektor generalna Międzynarodowego Funduszu
Walutowego Christine Lagarde zaproponowała ustępstwo w postaci
zwłoki dla krajów strefy euro na uregulowanie ich sporu w sprawie
długu Grecji, żeby umożliwić przelanie kolejnej transzy pomocy Atenom

w tym miesiącu... Więcej

Więcej

Perspektywy gospodarcze OECD
Według perspektyw gospodarczych opublikowanych przez OECD 7
czerwca trzeba przemyśleć to, jak są redystrybuowane owoce
globalizacji. Trzeba wesprzeć wzrost gospodarczy większą ilością
inwestycji, lepszą jakością życia i lepszą produktywnością... Więcej

 
Światowy wzrost w 2017 roku na poziomie 2,7%

Bank Światowy przewiduje w 2017 roku globalny wzrost na poziomie
2,7%. Tegoroczny wzrost rozwiniętych gospodarek powinien wynieść
1,9%, podczas gdy gospodarek wschodzących i rozwijających 4,1%...
Więcej

 
Komisja : 

Ku unii bezpieczeństwa i obrony
7 czerwca, w dokumencie na temat przyszłości europejskiej obrony
Komisja przedstawiła różne scenariusze służące sprostaniu rosnącym
zagrożeniom, z którymi mierzy się Europa w dziedzinie bezpieczeństwa i
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obrony, w także wzmocnieniu zdolności obronnych Europy w
perspektywie 2015 roku. Poza tym, Komisja Europejska uruchomiła Europejski
Fundusz Obronny w kwocie 5,5 mld euro rocznie, by stymulować europejskie zdolności
obronne... Więcej

Więcej

Wzmocnienie rynku kapitałów
8 czerwca, po upływie prawie 2 lat od uruchomienia planu działania na
rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawiła nowe inicjatywy,
żeby lepiej powiązać oszczędności i inwestycje oraz wzmocnić
europejski system finansowy... Więcej

 
Bardziej konkurencyjne europejskie lotnictwo

8 czerwca Komisja Europejska zaproponowała ambitną strategię dla
europejskiego lotnictwa. Przyjęła instrumenty, które mają zwiększyć
wsparcie dla tworzenia otwartych oraz połączonych rynków lotnictwa w
Unii Europejskiej i poza nią... Więcej

 
Rada : 

Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju
7 czerwca Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały "Nowy
Konsensus europejski w sprawie rozwoju", żeby eliminować ubóstwo i
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju... Więcej

Więcej | Więcej

Konkluzje posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
8 i 9 czerwca 28 ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
przeanalizowało szereg spraw (dowody elektroniczne, kwestię dzieci-
migrantów, cyfrowe treści i usługi, walkę z praniem kapitałów, ochronę
danych). 20 ministrów zatwierdziło co do zasady utworzenie Prokuratury
Europejskiej, której siedziba będzie w Luksemburgu... Więcej

Więcej

Konkluzje posiedzenia ministrów transportu i telekomunikacji
8 i 9 czerwca 28 ministrów ds. transportu i telekomunikacji wzmocniło
nadzór regulacyjny i przejrzystość cen w usługach transgranicznego
dostarczania paczek. Ministrowie dokonali też rewizji rozporządzenia w
dziedzinie telekomunikacji i zaktualizowali to dotyczące kształcenia

zawodowych kierowców ciężarówek i autobusów... Więcej

Więcej

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
12 czerwca Rada wydała konkluzje na temat stanu prac dotyczących
propozycji w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów
ekologicznych, na temat przygotowań do posiedzenia ministrów
rolnictwa poprzedzającego 5. szczyt UE–Afryka, zdrowia roślin i

zwierząt oraz projektu w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych... Więcej

Więcej

Dyplomacja : 
Przestępczość morska: 19 afrykańskich krajów zmobilizowanych w Zatoce Gwinejskiej

8 czerwca w Jaunde 19 krajów Afryki zainicjowało pod flagą Unii
Europejskiej Sieć na rzecz Zwalczania Przestępczości Morskiej w Zatoce
Gwinejskiej we wszystkich jej formach. Sieć nazywa się GOGIN i
rozciąga się od Senegalu po Angolę... Więcej

 
Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych oraz sankcje przeciwko Korei
Północnej

8 czerwca Rada przyjęła decyzję ustanawiającą Komórkę Planowania i
Prowadzenia Operacji Wojskowych w ramach Sztabu Wojskowego UE.
Dodała również 14 osób i 4 podmioty północnokoreańskie do listy
ukaranych zamrożeniem aktywów i zakazem podróży, transponując tym
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samym rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2356... Więcej

Więcej

EBC : 
Rada Prezesów EBC

W efekcie posiedzenia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
w Tallinnie, w Estonii 8 czerwca stopy procentowe pozostały na tym
samym poziomie, prognozy wzrostu skorygowano w dół, stwierdzono,
że nie ma zagrożenia deflacją, a program zakupu aktywów również nie

został zmieniony... Więcej

Więcej

Niemcy : 
Niemcy zapowiadają wycofanie żołnierzy ulokowanych w bazie Incirlik

7 czerwca niemiecki rząd zapowiedział wycofanie swoich oddziałów z
bazy Incirlik w Turcji i ich przeniesienie do Jordanii. Powodem jest
narastające napięcie między Niemcami i Turcją. Niemieckie oddziały
ulokowane w Konyi pozostaną na miejscu w zakresie, w jakim są pod
egidą NATO... Więcej

Więcej

Bułgaria : 
Francuski prezydent i niemiecka kanclerz przyjmują bułgarskiego premiera

6 i 7 czerwca bułgarski premier Bojko Borysow spotkał się z francuskim
prezydentem Emmanuelem Macronem i niemiecką kanclerz Angelą
Merkel. Omówili kwestię integracji Bułgarii ze strefą euro i Schengen
oraz integrację Bałkanów Zachodnich... Więcej

Więcej | Więcej | Więcej

Hiszpania : 
Carles Puigdemont zapowiada referendum w sprawie samostanowienia Katalonii

9 czerwca premier katalońskiego rządu Carles Puigdemont
zapowiedział, że 1 października odbędzie się referendum w sprawie
samostanowienia Katalonii. Pytanie będzie brzmiało "Czy chce Pan/Pani,
aby Katalonia była niepodległym państwem w formie republiki?".
Hiszpański rząd sprzeciwia się zorganizowaniu takiego referendum,

ocenianemu jako niekonstytucyjne... Więcej

Więcej

Zakup Banco Popular przez Santander
7 czerwca Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska
zapowiedziały zakup hiszpańskiego banku Banco Popular za
symboliczne euro przez Banco Santander z tego samego kraju... Więcej

Więcej

Estonia : 
Mariano Rajoy przyjmuje estońskiego premiera Jürego Ratasa

5 czerwca hiszpański premier Mariano Rajoy przyjął swojego
estońskiego odpowiednika Jürego Ratasa. Przedyskutowali kwestie
gospodarcze, bezpieczeństwo, cyfryzację i zrównoważony rozwój w
Europie, a także rozmieszczenie hiszpańskich żołnierzy w Estonii, w
ramach "Baltic Air Policing" NATO... Więcej

Więcej

Francja : 
Spotkanie z polskim ministrem spraw zagranicznych

7 czerwca w Paryżu spotkali się Jean-Yves Le Drian i Witold
Waszczykowski, ministrowie spraw zagranicznych Francji i Polski. Celem
było przedyskutowanie przyszłości stosunków polsko-francuskich...
Więcej

Więcej

Włochy : 
G7 na temat środowiska: Stany Zjednoczone nadal w osamotnieniu

11 i 12 czerwca w Bolonii (we Włoszech) obradowało G7. Chodziło o to,
by pchnąć naprzód kwestie związane ze środowiskiem, a przede
wszystkim spróbować przekonać Stany Zjednoczone do pozostania w

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-north-korea-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-north-korea-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-north-korea-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170608.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170608.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170608.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170608.pl.html
https://www.youtube.com/watch?v=VenJ_CK2tPM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VenJ_CK2tPM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VenJ_CK2tPM&app=desktop
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-06-incirlik_eng.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcy-wycofuja-zolnierzy-z-bazy-z-incirlik,746814.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcy-wycofuja-zolnierzy-z-bazy-z-incirlik,746814.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcy-wycofuja-zolnierzy-z-bazy-z-incirlik,746814.html
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-avec-m-boiko-borissov-premier-ministre-de-la-republique-de-bulgarie/
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-07-mp-borissow-in-berlin_en.html?nn=709674
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-07-mp-borissow-in-berlin_en.html?nn=709674
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/06_en/2017-06-07-mp-borissow-in-berlin_en.html?nn=709674
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=1005&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=1005&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=1005&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=1004&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=1004&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=1004&g=
http://www.catalangovernment.eu/pres_gov/government/en/news/301408/president-puigdemont-time-catalans-decide-future-hands-prove-democracy-unites-us.html
http://www.catalangovernment.eu/pres_gov/government/en/news/301408/president-puigdemont-time-catalans-decide-future-hands-prove-democracy-unites-us.html
http://www.catalangovernment.eu/pres_gov/government/en/news/301408/president-puigdemont-time-catalans-decide-future-hands-prove-democracy-unites-us.html
http://www.catalangovernment.eu/pres_gov/government/en/news/301408/president-puigdemont-time-catalans-decide-future-hands-prove-democracy-unites-us.html
http://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/bedzie-referendum-w-katalonii/
http://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/bedzie-referendum-w-katalonii/
http://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/bedzie-referendum-w-katalonii/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_pl.htm
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Press-room/Santander-News/2017/06/07/Santander-acquires-Popular--becoming-the-leading-bank-in-Spain.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Press-room/Santander-News/2017/06/07/Santander-acquires-Popular--becoming-the-leading-bank-in-Spain.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Press-room/Santander-News/2017/06/07/Santander-acquires-Popular--becoming-the-leading-bank-in-Spain.html
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2017/20170605-estonia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2017/20170605-estonia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2017/20170605-estonia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2017/20170605-estonia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2017/20170605-estonia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2017/20170605-estonia.aspx
http://news.err.ee/600287/ratas-in-madrid-eu-security-prosperity-benefit-from-stable-neighborhood
http://news.err.ee/600287/ratas-in-madrid-eu-security-prosperity-benefit-from-stable-neighborhood
http://news.err.ee/600287/ratas-in-madrid-eu-security-prosperity-benefit-from-stable-neighborhood
https://pl.ambafrance.org/Rencontre-entre-les-ministres-francais-et-polonais-des-Affaires-etrangeres-7
https://pl.ambafrance.org/Rencontre-entre-les-ministres-francais-et-polonais-des-Affaires-etrangeres-7
https://pl.ambafrance.org/Rencontre-entre-les-ministres-francais-et-polonais-des-Affaires-etrangeres-7
https://pl.ambafrance.org/Rencontre-entre-les-ministres-francais-et-polonais-des-Affaires-etrangeres-7
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/spotkanie_ministrow_spraw_zagranicznych_polski_i_francji_1
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/spotkanie_ministrow_spraw_zagranicznych_polski_i_francji_1
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/spotkanie_ministrow_spraw_zagranicznych_polski_i_francji_1
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/G7/communique_g7_environment_-_bologna.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/G7/communique_g7_environment_-_bologna.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/G7/communique_g7_environment_-_bologna.pdf


sojuszu wobec tego wyzwania. Jednakże stanowiska USA i innych
krajów G7 nadal pozostają rozbieżne... Więcej

 
Czechy : 

Konferencja na temat obrony i bezpieczeństwa
9 czerwca czeski rząd zorganizował z Komisją Europejską konferencję
na temat bezpieczeństwa i obrony, aby omówić przyszłą europejską
obronę... Więcej

Więcej

Zjednoczone Królestwo : 
Theresa May tworzy mniejszościowy rząd

11 czerwca, na 10 dni przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie Brexitu,
brytyjska premier Theresa May pozostawiła na stanowiskach swoich
głównych ministrów. Ale ten wyretuszowany rząd pozostaje w zawieszeniu
po utracie większości absolutnej w parlamencie... Więcej

Więcej

Szwecja : 
ONZ: Konferencja na Temat Oceanu

9 czerwca zakończyła się Konferencja ONZ na Temat Oceanu, którą
powitano jako gest w stronę "wielkiego pominiętego przez COP21".
Miała m.in. wesprzeć wdrażanie 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju...
Więcej

Więcej

Ukraina : 
Tymczasowe autonomiczne środki handlowe na rzecz Ukrainy

6 czerwca Rada osiągnęła porozumienie w sprawie tymczasowych
autonomicznych środków handlowych na rzecz Ukrainy... Więcej

 
Rada Europy : 

Doroczny raport na temat korupcji
7 czerwca Grupa Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy opublikowała
swój roczny raport na temat antykorupcyjnych działań jej 49 państw
członkowskich. Podkreśliła fakt, że kraje nie doceniają skuteczności
polityk prewencyjnych, preferując represje... Więcej

Więcej

Eurostat : 
PKB w Unii Europejskiej i w strefie euro rośnie o 0,6%

Według komunikatu Eurostatu opublikowanego 8 czerwca w I kwartale
2017 roku PKB zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro wzrosło
w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,6%... Więcej

 
Kultura : 

Targi sztuki w Bazylei
Od 15 do 18 czerwca odbywają się Art Basel, targi sztuki w Bazylei. To
najważniejsze targi światowej sztuki nowoczesnej, na których obecnych
będzie 291 galerii i 4 000 artystów... Więcej

 
Wystawa Mondriana w Amsterdamie

Do 24 września Gemeente Museum w Amsterdamie wystawia prace
Pieta Mondriana. Poprzez scenariusz ekspozycji spróbowano objaśnić
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życie malarza, a także ewolucję jego sztuki... Więcej

 
Festiwal operowy w Rydze

Do 18 czerwca w Rydze odbywa się Festiwal Opery. 20. edycja tego
wydarzenia, organizowanego przez operę narodową, ma atrakcyjny
program... Więcej

 
Jazz Fest Wien w Austrii

Do 10 lipca odbywa się wiedeński festiwal jazzowy. Koncerty w jego
trakcie ulokowano w najbardziej prestiżowych miejscach austriackiej
stolicy, takich jak Staatsoper, ale też na scenach na świeżym powietrzu
czy w ratuszu... Więcej

 
Bergenfest

Od 14 do 17 czerwca w mieście Bergen odbędzie się festiwal muzyki
(będzie pop, rock, blues, world, electro, hip-hop, folk...). Koncerty
zorganizowano na świeżym powietrzu, w średniowiecznej fortecy, na
zamku oraz w klubach i teatrach... Więcej

 
Międzynarodowe Spotkania Paryż/Berlin

Od 13 do 18 czerwca w Domu Kultur Świata w Berlinie (Haus der
Kulturen der Welt) odbywają się Międzynarodowe Spotkania
Paryż/Berlin na temat kina i współczesnej sztuki... Więcej

 
Święto Muzyki w Luksemburgu

Od 16 do 21 czerwca wszędzie w Luksemburgu rozbrzmiewać będzie
muzyka z okazji Święta Muzyki... Więcej

 

Kalendarz :

12
czer.

12 czerwca
Luksemburg
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

12
czer.

12-15 czerwca
Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

15
czer.

15 czerwca
Luksemburg
Posiedzenie Eurogrupy

15
czer.

15-16 czerwca
Luksemburg
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
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czer.

16 czerwca
Luksemburg
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

18
czer.

18 czerwca
Francja
Wybory parlamentarne (II tura)

19
czer.

19 czerwca
Luksemburg
Rada ds. Ochrony Środowiska
Luksemburg
Rada do Spraw Zagranicznych
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Kontakt/sugestia
info@robert-schuman.eu

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.

Nie chcesz więcej otrzymywać naszych Biuletynów? {LINK}
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