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Niemcy: ku 4. kadencji Angeli Merkel?
W przeciwieństwie do ostatnich europejskich wyborów, od
brytyjskiego referendum w 2016 roku w sprawie wyjścia kraju z Unii
Europejskiej, przez tegoroczne wybory parlamentarne w Holandii, po
francuskie wybory prezydenckie, niemieckie wybory 24 września
wydają się być elementem stabilności. 61,5 mln wyborców po
drugiej strony Odry ma się udać do urn wyborczych, by odnowić
skład Bundestagu, izby niższej parlamentu. W walce ścierają się
dotychczasowa kanclerz Angela Merkel (Unia ChrześcijańskoDemokratyczna, CDU), która ubiega się o 4. kadencję na czele niemieckiego rządu, i były
przewodniczący
Parlamentu
Europejskiego
(2012-2017)
Martin
Schulz
(Partia
Socjaldemokratyczna, SPD).
Więcej

Fundacja : Konferencja/Sedan Komisja : UE-UK - Samochody/normy - Zaufanie Romowie - Dyplomacja - Polska Dyplomacja : UE/Afryka - Serbia/Kosowo
EBC : Gospodarka - Banki Europejskie agencje : Laser promieni X
Niemcy : Debata/wybory - Bilans Francja : Dyplomacja - Reforma/praca
Węgry : Solidarność - Wyszehrad Włochy : Uchodźcy Luksemburg : Przyszłość UE
Polska : Uchodźcy - Sprawiedliwość Rumunia : Sprawiedliwość Zjednoczone
Królestwo : Japonia Albania : Rząd Ukraina : UE/Ukraina - Ukraina/Rosja
OECD : Wzrost Eurostat : Bezrobocie/inflacja Eurobarometr : Przyszłość UE
Kultura : Wystawa/Londyn - Festiwal/Maribor - Muzyka/Bruksela - Festiwal/Linz Design/Paryż - Rysunek/Bruksela - Kino/Wenecja

Kalendarz | Inne wersje językowe | Kontakt
Fundacja :
Konferencja na temat historii integracji europejskiej
8 września Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji, będzie gościem
konferencji na temat historii integracji europejskiej na targach rolniczych w
Sedanie... Więcej

Komisja :

Michel Barnier wyraża żal z powodu braku "znaczących postępów"
31 sierpnia, na zakończenie 3. rundy negocjacji na temat brexitu,
główny negocjator Unii Europejskiej Michel Barnier wyraził żal z
powodu braku istotnych postępów w kluczowych kwestiach i to pomimo
"owocnych" rozmów dotyczących irlandzkiej granicy. Barnier orzekł, że
w obecnych warunkach dalecy jesteśmy od rozpoczęcia rozmów na temat przyszłego
partnerstwa między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem... Więcej
Więcej

Nowe i ulepszone badania emisji z samochodów
Komisja Europejska ogłosiła, że od 1 września nowe modele
samochodów muszą przechodzić nowe badania. Przejście na pojazdy
niskoemisyjne
jest
kwestią
"zdrowia
publicznego"
i
"konkurencyjności"... Więcej

Strefa euro: w sierpniu poprawił się klimat biznesowy
Jeśli wierzyć wskaźnikom opublikowanym przez Komisję Europejską 30
sierpnia, w strefie euro powraca zaufanie. Wskaźnik nastrojów
gospodarczych (ESI) wzrósł o 0,6 punktu, do 111,9 (swojego
najwyższego poziomu od 10 lat). Wskaźnik klimatu biznesowego
przyrósł o 0,05 punktu, do +1,09... Więcej
Więcej

Romowie: wysokie ryzyko ubóstwa mimo lepszej skolaryzacji
30 sierpnia Komisja Europejska opublikowała studium dotyczące
sytuacji Romów od 2011 roku. Pierwszy wiceprzewodniczący Frans
Timmermans zaapelował o "zintensyfikowanie wysiłków", by umożliwić
poprawę stopy zatrudnienia w romskiej populacji... Więcej

Przemówienie Jean-Claude'a Junckera przed ambasadorami UE
29 sierpnia przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
wygłosił przemówienie przed ambasadorami Unii Europejskiej, w
którym wspomniał w szczególności o brexicie, stanie państwa prawa w
Turcji i w Polsce, ale również o przyszłości Unii Europejskiej... Więcej

Brak "konkretnej" odpowiedzi Polski w sprawie państwa prawa
31 sierpnia wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans wystąpił
przed Komisją Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego.
Wyraził żal z powodu braku "konkretnej" reakcji Polski w odpowiedzi na
"zaniepokojenie"
Komisji
dotyczące
zaplanowanych
reform
sądownictwa... Więcej
Więcej

Dyplomacja :
Miniszczyt Europa-Afryka w Paryżu
Podczas miniszczytu Europa-Afryka, który odbył się 28 sierpnia w
Paryżu, Europejczycy oraz ich afrykańscy odpowiednicy potwierdzili
wolę zaostrzenia walki z nielegalnymi i masowymi falami migracyjnymi.
Walka z sieciami przemytników ma zostać zintensyfikowana,
bezpieczeństwo w Libii wzmocnione, a identyfikacja obywateli uprawnionych do azylu
ma się odbywać w ich kraju pochodzenia... Więcej

Porozumienie między Serbią i Kosowem w sprawie wymiaru sprawiedliwości
31 sierpnia Federica Mogherini, Wysoka Przedstawicielka Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, spotkała się z prezydentem
Kosowa Hashimem Thaçim i jego serbskim odpowiednikiem
Aleksandarem Vučićiem. Dwa państwa porozumiały się w sprawie
wspólnego wymiaru sprawiedliwości... Więcej

EBC :

Wystąpienie Mario Draghiego w Jackson Hole
25 sierpnia prezes EBC Mario Draghi i prezes Fed Janet Yellen wystąpili
w Jackson Hole na corocznym posiedzeniu banków centralnych. Nie
odpowiedzieli na pytania inwestorów dotyczące kierunku ich polityki
walutowej. Bronili jednak regulacji finansowych w obliczu
deregulacyjnej ofensywy Donalda Trumpa... Więcej

1. sankcja wymierzona przez EBC
Jednolity Mechanizm Nadzorczy zlokalizowany wewnątrz EBC ma za
zadanie zapewnić przestrzeganie wskaźników płynności przez banki. 28
sierpnia podjął on bezprecedensową decyzję - wymierzył irlandzkiemu
bankowi PTSB grzywnę w wysokości 5% z 53 mln euro zysku, jaki
wygenerowano w pierwszym półroczu 2017 roku. Powodem było
niezastosowanie się do wskaźników... Więcej

Europejskie agencje :
European XFEL, najpotężniejsze na świecie promieniowanie rentgenowskie
Projekt European XFEL, zainaugurowany 1 września w Hamburgu,
został sfinansowany przez 11 krajów. Najpotężniejsze, jakie
kiedykolwiek stworzono, promieniowanie rentgenowskie pozwoli
znacząco pogłębić znajomość materii na poziomie atomu. Badacze
mają nadzieję na wielki postęp w dziedzinie medycyny i biologi...
Więcej

Niemcy :
Angela Merkel umacnia swoją przewagę nad Martinem Schulzem w trakcie debaty
3 września Angela Merkel i Martin Schulz debatowali w telewizji przed
wyborami 24 września. Kandydat Partii Socjaldemokratycznej, cieszący
się w sondażach mniejszą popularnością, nie zepchnął kanclerz do
narożnika. Wydawało się, że w większości kwestii między kandydatami
panuje harmonia... Więcej

Doroczna konferencja prasowa Angeli Merkel
29 sierpnia niemiecka kanclerz Angela Merkel wystąpiła w Berlinie
przed mediami. Uwypukliła konieczność udzielania pomocy rozwojowej
w obliczu kryzysu migracyjnego i opowiedziała się za reformą
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Jednakże sprzeciwiła się
wejściu Turcji do unii celnej... Więcej

Francja :
Dla Emmanuela Macrona walka z islamskim terroryzmem jest "priorytetem"
W przemówieniu wygłoszonym 29 sierpnia przed Konferencją
Ambasadorów francuski prezydent Emmanuel Macron rozwinął wizję
głównych osi francuskiej dyplomacji, dla której walka z islamskim
terroryzmem jest najważniejszym "priorytetem"... Więcej
Więcej

Ujawniono rozporządzenia reformujące kodeks pracy
31 sierpnia francuski premier Edouard Philippe ujawnił treść
rozporządzeń modyfikujących prawo pracy. Głównymi osiami tej
reformy, składającej się z 36 narzędzi, jest "masowe rozwinięcie
dialogu społecznego", "zbudowanie prawdziwych gwarancji dla
wszystkich" czy "dostosowanie rozwiązań do mikroprzedsiębiorstw i MŚP"... Więcej

Węgry :
Viktor Orban wzywa do europejskiej solidarności...
1 września Komisja Europejska przypomniała Węgrom, że solidarność
nie jest "daniem à la carte". Węgierski premier Viktor Orbán domagał

się, by UE zwróciła połowę kosztów związanych z murem przeciwko
imigrantom, zbudowanym na granicy tego kraju... Więcej

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej na temat przyszłości Partnerstwa Wschodniego
31 sierpnia w Budapeszcie obradowali ministrowie spraw zagranicznych
Grupy Wyszehradzkiej i ich odpowiednicy z krajów Partnerstwa
Wschodniego. Chcą oni rozwinąć infrastrukturę energetyczną pomiędzy
swoimi państwami i zatwierdzili strategiczne wyzwania w przeddzień
szczytu w Brukseli... Więcej

Włochy :
Wspólna komórka bezpieczeństwa dla Włoch i szeregu krajów afrykańskich
28 sierpnia spotkali się w Rzymie ministrowie spraw wewnętrznych
Włoch, Nigru, Czadu, Mali i Libii z zamiarem wzmocnienia swojej
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w obliczu kryzysu
migracyjnego. Podkreśli oni również znaczenie inwestycji w Libii, by
rozwinąć gospodarkę będącą alternatywą dla nielegalnego handlu... Więcej

Luksemburg :
Na rzecz "koalicji dobrej woli" w Europie
29 sierpnia francuski prezydent Emmanuel Macron i belgijski premier
Charles Michel zostali przyjęci przez luksemburskiego premiera Xaviera
Bettela. Nakreślili swoją wizję nowej Unii z integracją wielu prędkości
oraz konwergencją społeczną poprzez wzmocnienie dyrektywy o
pracownikach delegowanych... Więcej

Polska :
Polska pozostaje niewzruszona w sprawie przyjęcia migrantów
Polska potwierdziła, iż nie ma zamiaru przyjąć jakiegokolwiek
uchodźcy, pomimo że Komisja Europejska wszczęła procedurę w
związku z "brakiem poszanowania dla zobowiązań prawnych" w kwestii
relokacji migrantów. Polski minister spraw wewnętrznych Mariusz
Błaszczak określił europejską politykę jako "szkodliwą, a nawet samobójczą"... Więcej

Reformy sądownictwa: Polska odrzuca oskarżenia Komisji
26 lipca Komisja Europejska oficjalnie wyraziła zaniepokojenie stanem
państwa prawa w Polsce. Wystosowała ultimatum, by w ciągu miesiąca
polskie władze dokonały przeglądu zapowiadanej reformy systemu
sądownictwa. Polska odpowiedziała 28 sierpnia, podtrzymując, że
nowelizacja jest "zgodna z europejskimi standardami"... Więcej

Rumunia :
Zaniepokojenie projektem reformy sądownictwa
30 sierpnia Komisja Europejska stwierdziła, iż jest "zaniepokojona"
rumuńskim projektem reformy systemu sądownictwa, który może, jej
zdaniem, podminować postępy w walce z korupcją. Projekt, którego zarys
przedstawił w ubiegłym tygodniu rumuński minister sprawiedliwości Tudorel
Toader, zmniejsza w szczególności kompetencje antykorupcyjnej
prokuratury (DNA), która nie będzie już mogła prowadzić śledztw w sprawie
sędziów, oraz wyklucza szefa państwa z procesu nominowania szefów prokuratury
generalnej i DNA... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo :
Zjednoczone Królestwo-Japonia: wzmocnienie współpracy wojskowej i gospodarczej
We wspólnej deklaracji opublikowanej 31 sierpnia brytyjska premier
Theresa May i jej japoński odpowiednik Shinzo Abe uzgodnili
wzmocnioną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony... Więcej

Albania :
Ujawniono skład albańskiego rządu
Uzyskawszy większość absolutną w czerwcowych wyborach
parlamentarnych, 27 sierpnia albański premier Edi Rama ogłosił skład
swojego nowego rządu, który obejmuje 13 ministrów... Więcej

Ukraina :
Porozumienie między UE i Ukrainą wchodzi w życie
1 września weszła w życie umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina, a
zwłaszcza jej część gospodarcza zawarta w pogłębionej i kompleksowej
umowie o wolnym handlu (DCFTA). Porozumienie to umożliwi otwarcie
rynków i zbieżność norm między stronami. Ponadto, Ukraina
zobowiązuje się do przeprowadzenia reform strukturalnych wzmacniających państwo
prawa, demokrację i prawa człowieka... Więcej

Macron i Merkel zwracają się o poszanowanie zawieszenia broni
We wspólnej deklaracji opublikowanej 28 sierpnia francuski prezydent
Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel zaapelowali do
Rosji o poszanowanie zawieszenia broni zatwierdzonego 22 sierpnia.
Para francusko-niemiecka stwierdza "poważne pogwałcenia" tego
porozumienia, takie jak użycie ciężkiej broni, a także groźby pod adresem personelu
OBWE... Więcej

OECD :
Unia Europejska: w II kwartale 2017 roku wzrost lekko przyspieszył
Według danych OECD w II kwartale wzrost w Unii Europejskiej lekko
przyspieszył do 0,6%. Przyrost PKB we Francji i we Włoszech był
stabilny - 0,5% i 0,4%... Więcej

Eurostat :
Stabilne bezrobocie, inflacja rośnie do 1,5%
31 sierpnia Eurostat wskazał, że w lipcu 2017 roku bezrobocie w Unii
Europejskiej wyniosło 7,7%, a w strefie euro 9,1%. To najniższa stopa
odnotowana w Unii od grudnia 2008 roku, a w strefie euro od lutego
2009 roku. W sierpniu 2017 inflacja w strefie euro przyspieszyła do
1,5% (wobec 1,3% we wcześniejszym miesiącu)... Więcej

Eurobarometr :
Przypływ optymizmu odnośnie przyszłości Europy
Opublikowany 2 sierpnia Eurobarometr na temat "przyszłości Europy"
wskazuje na rosnący optymizm odnośnie przyszłości Unii Europejskiej i
sytuacji gospodarczej. Poza tym, obywatele uważają terroryzm i
imigrację za główne wyzwania dla Unii, podczas gdy bezrobocie
znajduje się na czele powodów do niepokoju na szczeblu krajowym...
Więcej

Kultura :
Matisse in the studio
Do 12 listopada wystawa "Matisse in the studio" proponuje publiczności
zanurzenie się w pracowni Henriego Matisse'a i pokazuje, jak jego
znakomita kolekcja przedmiotów wpłynęła na twórczość tego artysty...
Więcej

Festiwal kulturalny w Mariborze
Od 3 do 21 września festiwal kulturalny w Mariborze proponuje
koncerty muzyki dawnej, odświeżonej muzyki dawnej oraz muzyki
dzisiejszej z udziałem uznanych artystów... Więcej

United Music of Brussels
9 września United Music of Brussels zaprosi was do odkrywania Belgian
National Orchestra i La Monnaie porozrzucanych po niezwykłych
miejscach w mieście... Więcej

Ars Electronica
Więcej

Od 7 do 11 września Ars Electronica powraca do austriackiego Linz z
multidyscyplinarnym festiwalem poświęconym sztuce i technologii...

Paris Design Week
Od 8 do 16 września 6. Paris Design Week zaprasza zwiedzających do
odkrywania twórczości 250 francuskich i międzynarodowych
profesjonalistów w dziedzinie designu... Więcej

Art on Paper

Od 7 do 10 września Art on Paper uczyni z Brukseli salon poświęcony
współczesnemu rysunkowi w całej jego różnorodności... Więcej

74. Mostra w Wenecji
74. edycja najstarszego festiwalu filmowego na świecie proponuje do 9
września w Wenecji 21 filmów konkursowych, same światowe
premiery... Więcej

Kalendarz :

4
wrz.

4-7 września

Bruksela
Posiedzenie komisji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego

11-14 września

11
wrz.

14
wrz.

Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

14 września

Bruksela
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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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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