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21 grudnia Katalończycy zagłosowali. Blisko miesiąc później można
już szerzej opisać kilka pierwszych refleksji na temat wyników
wyborów, ich znaczenia i konsekwencji, jakie mogą się z nimi wiązać.
Więcej
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Wybory :
W II turze czeskich wyborów prezydenckich zmierzą się Milosz Zeman i Jiri Drahosz
I turę wyborów prezydenckich 12 i 13 stycznia wygrał dotychczasowy
czeski prezydent Milosz Zeman (Partia Praw Obywateli, SPOZ),
zdobywając 38,56% głosów. Frekwencja wyniosła 61,92%. W II turze
27 stycznia Zeman zmierzy się z Jirim Drahoszem (niezależny), byłym
przewodniczącym Akademii Nauk popieranym przez Unię Chrześcijańską i
Demokratyczną-Partią Ludową (KDU-CSL) - partię centrową kierowaną przez Pavla
Belobradka oraz przez Burmistrzów i Niezależnych (STAN) - partię kierowaną przez
Petra Gazdika. Drahosz uzyskał w I turze 26,60% głosów... Więcej

Komisja :
Priorytety instytucjonalne na 2018 rok i budżet
10 stycznia kolegium komisarzy porozumiało się w sprawie priorytetów
instytucjonalnych na 2018 rok. Obejmują one reformę unii
gospodarczej i walutowej, zabezpieczenie granic zewnętrznych, rewizję
systemu azylowego, reformę Schengen, dokończenie jednolitego rynku
cyfrowego i zbliżenie z Bałkanami Zachodnimi. Odbyła się również
debata orientacyjna na temat budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku... Więcej

Rozpoczęcie prac nad pobrexitowym budżetem
"Dochodzimy do granic naszych możliwości" - uprzedził przewodniczący
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas konferencji w
Brukseli 8 stycznia, naznaczającej rozpoczęcie debaty na temat
kolejnych "wieloletnich ram finansowych" 2021-2027... Więcej

Plan zainwestowania 1 mld euro w superkomputery
11 stycznia Komisja Europejska przedstawiła plan inwestycji służący
stworzeniu w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.
Inwestycje mają opiewać na 1 mld euro oraz być rozłożone na Komisję i
państwa członkowskie... Więcej

Zrewidowana dyrektywa w sprawie usług płatności (PSD2) wchodzi w życie
13 stycznia weszła w życie zrewidowana dyrektywa o usługach płatności
(PSD2). Jej celem jest modernizacja usług płatności w Europie z
korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw... Więcej

Podejście do zrównoważonego rozwoju
10 stycznia obradowała wielostronna platforma Komisji na wysokim
szczeblu, monitorująca cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zapewniają
one równowagę między trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym - i zostały ustalone na
15 kolejnych lat... Więcej

Rada :
Początek bułgarskiej prezydencji w Radzie
11 stycznia przewodniczący Komisji Europejskiej wygłosił w Sofii
przemówienie podczas ceremonii naznaczającej początek bułgarskiej
prezydencji w Radzie. J.-C. Juncker skorzystał z okazji, by przypomnieć,
iż Bułgaria powinna być "mostem między Unią Europejską i jej
sąsiadami", zwłaszcza Bałkanami Zachodnimi. Wskazał też, że "miejsce Bułgarii jest w
Schengen i w strefie euro"... Więcej
Więcej

Zamrożenie aktywów i ograniczenia w podróżowaniu karą dla Korei Północnej
8 stycznia Rada ogłosiła, że dostosuje swoje listy osób i podmiotów z
Korei Północnej objętych sankcjami do ostatniej rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ. Została ona przyjęta 22 grudnia 2017 roku w
reakcji na nieprzerwaną aktywność Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej (KRLD) w dziedzinie broni atomowej i rakiet balistycznych... Więcej

Mario Centeno nowym przewodniczącym
12 stycznia nowy przewodniczący Eurogrupy - Portugalczyk Mario
Centeno zobowiązał się do kontynuowania z "głęboką determinacją"
reform strefy euro. Nowy szef przejął obowiązki 13 stycznia... Więcej

Dyplomacja :
Iran: Unia zaangażowana w implementację umowy w sprawie energii jądrowej
11 stycznia ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i
Zjednoczonego Królestwa spotkali się w Brukseli z Wysoką
Przedstawicielką Federica Mogherini oraz jej irackim odpowiednikiem,
żeby przypomnieć o znaczeniu wdrożenia porozumienia o energii
atomowej z Iranem... Więcej

Nowa strategia na rzecz odbudowy Iraku
We wspólnej deklaracji opublikowanej 8 stycznia Federica Mogherini,
Christos Stylianides i Neven Mimica inicjują nową strategię polityczną
na rzecz odbudowy Iraku. Przekłada się ona głównie na pomoc

humanitarną dla Irakijczyków, stabilizując strefy wyzwolone spod
władzy ISIS, a także na promowanie modelu stabilnego rządzenia...
Więcej

Więcej

Trybunał Sprawiedliwości :
Porozumienie w sprawie rybołówstwa z Marokiem
W 2006 roku Unia Europejska i Maroko podpisały porozumienie o
rybołówstwie, jednak niezależna organizacja społeczna Western Sahara
Campaign złożyła skargę, gdyż umowa ta miałaby zastosowanie do
terytorium i wód Sahary Zachodniej zajętych przez Maroko. 10 stycznia
rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii opublikował swoje wnioski, w
których kwestionuje legalność umowy o rybołówstwie w związku z naruszeniem prawa
ludu Sahary Zachodniej do samostanowienia, a także zgodność z prawem zaistniałej
sytuacji... Więcej

Trybunał Obrachunkowy :
Pomoc udzielana w europejskich regionach musi być lepiej ukierunkowana
11 stycznia Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport
specjalny dotyczący "wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w
regionach europejskich" (JASPERS). Kontrolerzy Trybunału zalecają
zwłaszcza Komisji, by ta "sprawowała większą kontrolę nad
planowaniem
strategicznym
inicjatywy
JASPERS,
umożliwiając
stopniowe jej wycofywanie w przypadku osiągnięcia przez nią jej głównych celów"...
Więcej

Niemcy :
Porozumienie na rzecz nowej wielkiej koalicji
12 stycznia przywódcy partii CDU-CSU i SPD doszli do porozumienia w
negocjacjach zmierzających do utworzenia niemieckiego rządu.
Jednakże aktywiści SPD mają się jeszcze wypowiedzieć w tej sprawie
podczas głosowania w Bonn 21 stycznia, żeby zatwierdzić udział ich
ugrupowania w przyszłej "wielkiej koalicji"... Więcej
Więcej

Austria :
Spotkanie austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza z francuskim prezydentem
Emmanuelem Macronem
12 stycznia kanclerz Republiki Austrii Sebastian Kurz udał się w swoją
pierwszą oficjalną podróż zagraniczną do Paryża, na roboczy obiad z
prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. To
spotkanie było okazją do omówienia polityki migracyjnej Unii,
bezpieczeństwa Europy, polityki gospodarczej czy konieczności
uczynienia Unii Europejskiej bardziej demokratyczną... Więcej

Bułgaria :
Bułgarski parlament odrzuca prezydenckie weto do ustawy antykorupcyjnej
12 stycznia bułgarski parlament odrzucił weto prezydenta do ustawy
antykorupcyjnej zalecanej przez Komisję Europejską. Zgodnie z
konstytucją, po odrzucenia weta głowa państwa jest zobligowana do
podpisania ustawy, aby umożliwić jej wejście w życie... Więcej

Francja :
Francja i Włochy chcą umowy transalpejskiej, Traktatu Kwirynalskiego
Przewodniczący włoskiej Rady i prezydent Republiki Francuskiej chcą
pójść dalej we współpracy między dwoma krajami. Traktat
"Kwirynalski" ma być transalpejskim odgałęzieniem klamry łączącej
Paryż z Berlinem. 11 stycznia szef włoskiego rządu Paolo Gentiloni
potwierdził, że Francja i Włochy będą pracować nad dwustronną umową, żeby
wzmocnić swoją współpracę... Więcej
Więcej

Podróż Emmanuela Macrona do Chin

W swoją pierwszą oficjalną podróż w 2018 roku Emmanuel Macron udał
się do Chin (8-10 stycznia). W swoim wystąpieniu w Wielkiej Hali
Ludowej w Pekinie francuski prezydent doprecyzował, że "powołaniem
Chin i Francji jest wspólne pokonywanie wielu światowych wyzwań",
takich jak zmiany klimatu czy walka z terroryzmem. Chciałby on, aby
nowy jedwabny szlak nie był przejawem hegemonii, a był naznaczony dwustronną
współpracą... Więcej

Włochy :
4. szczyt południowych krajów Unii Europejskiej
10 stycznia w Rzymie obradowali szefowie państw i rządów Cypru,
Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoch, Malty i Portugalii. Był to 4. szczyt
południowych państw Unii. Porozumiano się w sprawie wspólnej polityki
zarządzania kryzysowego i przepływów migracyjnych. Przywódcy udzielili również
poparcia pomysłowi stworzenia transnarodowych list w wyborach do Parlamentu
Europejskiego... Więcej

Polska :
Spotkanie Jean-Claude'a Junckera i Mateusza Morawieckiego
9 stycznia przewodniczący Komisji Europejskiej i polski premier zjedli w
Brukseli wspólną kolację. We wspólnej deklaracji zauważyli, iż omówili
szereg tematów, w tym kwestię państwa prawa w Polsce (tlem było
uruchomienie wobec Polski art. 7). Ustalono, że pod koniec lutego
dwóch liderów spotka się ponownie, żeby "kontynuować swoją
dyskusję"... Więcej
Więcej

Zmiany ministrów w Polsce
9 stycznia polski premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował ministrów
obrony, spraw zagranicznych, środowiska, zdrowia i cyfryzacji.
Antoniego Macierewicza i Witolda Waszczykowskiego zastąpił Mariusz
Błaszczak i Jacek Czaputowicz. Rekonstrukcja ma miejsce w chwili, gdy
rządzący od miesiąca Morawiecki próbuje poprawić napięte relacje
między Warszawą i Brukselą... Więcej

Rumunia :
Dymisja premiera Mihaia Tudosego
15 stycznia rumuński premier Mihai Tudose podał się do dymisji w
efekcie konfliktu z Liviu Dragneą, przewodniczącym swojej ugrupowania
- Partii Socjaldemokratycznej (PSD). "Odchodzę z podniesionym
czołem" - powiedział Tudose po posiedzeniu kierownictwa PSD, które
wycofało swoje poparcie dla niego. Jednakże dymisję tę musi jeszcze
przypieczętować centroprawicowy prezydent Klaus Iohannis... Więcej

Zjednoczone Królestwo :
Zmiany ministrów w Zjednoczonym Królestwie
8 stycznia premier Theresa May przystąpiła do zmian w gronie ministrów po
grudniowej dymisji wicepremiera Damiana Greena. Zastąpił go David
Lidington, będący do tej pory ministrem sprawiedliwości. Ministerstwami
edukacji, sprawiedliwości i Irlandii Północnej kierują teraz Damian Hinds,
David Gauke i Karen Bradley... Więcej
Więcej

Słowenia :
Spór terytorialny między Chorwacją i Słowenią: ku europejskiej mediacji
8 stycznia przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
zaproponował mediacje między Słowenią i Chorwacją. Ta ostatnia
odrzuciła wynik międzynarodowego arbitrażu uznający zwierzchność
Lublany nad małą Zatoką Pirańską na Adriatyku. W czerwcu Stały
Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznał Słowenii ponad 2/3 zatoki, co
miało zakończyć spór sięgający czasów rozpadu Jugosławii 25 lat temu... Więcej
Więcej

Szwecja :

Wizyta sekretarza generalnego NATO w Szwecji
14 stycznia sekretarz generalny NATO udał się do Sälen, w Szwecji na
konferencję na temat międzynarodowego bezpieczeństwa. Szwecja
wykorzystała to wydarzenie, aby zapowiedzieć istotny wkład do budżetu
NATO. W swoim przemówieniu Jens Stoltenberg przypomniał, że wobec
wyzwań związanych z bezpieczeństwem NATO jest w fazie przejściowej, i domagał się
bliższej współpracy między krajami Północy... Więcej

Eurostat :
Spadająca stopa europejskiego bezrobocia
9 stycznia Eurostat opublikował dane na temat bezrobocia za listopad
2017 roku. W Unii Europejskiej wyniosło ono 7,3%. To najniższa stopa
odnotowana od października 2008. W strefie euro bezrobocie sięgnęło
8,7%. To najniższy poziom w eurolandzie od stycznia 2009... Więcej

Nadwyżka 69,4 mld euro w operacjach bieżących
W komunikacie opublikowanym 11 stycznia Eurostat prezentuje
nadwyżkę w operacjach bieżących Unii Europejskiej, która w III
kwartale 2017 roku wyniosła 69,4 mld euro, czyli 1,8% PKB. W bilansie
usług nadwyżka sięgnęła 46,5 mld euro... Więcej

Opracowania/raporty :
Brexit: no-deal pociągnąłby za sobą likwidację 500 000 miejsc pracy w Zjednoczonym
Królestwie
W raporcie opublikowanym 11 stycznia przez instytut Cambridge
Econometrics, zamówionym przez burmistrza Londynu Sadiqa Khana,
przeanalizowano 5 możliwych scenariuszy brexitu. W przypadku "nodeal" Zjednoczone Królestwo może do 2030 roku stracić blisko 50 mld funtów
inwestycji i 500 000 miejsc pracy... Więcej
Więcej

Kultura :
Wystawa "Wiedeń 1900. Klimt - Moser - Gerstl – Kokoschka" w Muzeum Leopolda
Od 18 stycznia do 10 czerwca Muzeum Leopolda w Wiedniu prezentuje
wystawę "Wiedeń 1900" poświęconą Klimtowi, Schiele'mu, Moserowi,
Gerstlowi i Kokoschce oraz przemianom artystycznym na przełomie XIX
i XX wieku aż do zakończenia I wojny światowej. To w szczególności w
tym okresie miało miejsce łagodne przejście od symbolizmu do
ekspresjonizmu... Więcej

Ryciny Antoniego Clavé'go
Biblioteka Narodowa Francji (BnF) zaprasza do 25 lutego na wystawię
poświęconą rycinom malarza Antoniego Clavé'go. Wielkoformatowe ryciny
w kolorach czerwonym, czarnym i białym pokazują całą kreatywność
Clavé'go, który eksploruje tę materię zarówno technicznie, jak i
stylistycznie... Więcej

Międzynarodowy salon designu i architektury wnętrz w Kolonii
Do 21 stycznia międzynarodowy salon designu i architektury wnętrz w
Kolonii odsłania kolejne innowacje. 1 200 wystawców proponuje
oryginalne pomysły dotyczące kreatywnego zagospodarowania wnętrz...
Więcej
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sty.

Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

22 stycznia

Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych, posiedzenie Eurogrupy
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