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Europejski moment
Autor : Jean-Dominique Giuliani
Dla Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji Roberta
Schumana, w 2018 roku pojawia się europejski moment, wyjątkowa
szansa na prawdziwe odbicie się Unii Europejskiej. Po kryzysie
zwątpienia i trudnościach gospodarczych, które pociągnęły za sobą
rzeczywistą oziębłość obywateli, Unia powróciła na scenę światową.
Jej gospodarka wykazuje obiecujące wyniki, opiera się ona
populizmowi i pozostaje unikalną przestrzenią stabilności i prosperity.
Teraz jest w stanie wyeksponować swoje atuty, musi przezwyciężyć wyzwania imigracji,
swojego bezpieczeństwa i zarządzania. W tych trzech dziedzinach kilka państw członkowskich,
nawet w ograniczonej liczbie, powinno dać przykład decydującej współpracy, otwartej na tych,
którzy chcieliby się do niej przyłączyć.
Więcej

Wybory :
Węgry Fundacja
: Konferencja/Bruksela Komisja : Zdrowie
Rada : Bezpieczeństwo - Korea Północna Dyplomacja : Liban - Jemen EBC : Łotwa
Niemcy : Francja/Niemcy Chorwacja : Bułgaria Hiszpania : Budżet Sprawiedliwość/Puidgemont
Francja
:
Granice/Schengen
Hiszpania
Grecja : Uchodźcy Portugalia : Energia Czechy : Koalicja? Czarnogóra : Wybory
Mołdawia : Raport/UE Rada Europy : ETPC - Terroryzm Eurostat : Bezrobocie Inflacja Opracowania/raporty : Romowie Kultura : Wystawa/Amsterdam Wystawa/Londyn - Wystawa/Madryt - Wystawa/Paryż - Muzea/Holandia Festiwal/Cambridge

Kalendarz | Inne wersje językowe | Kontakt
Wybory :
Viktor Orban zwyciężył w wyborach parlamentarnych na Węgrzech
Dotychczasowy premier Viktor Orban zdecydowanie zwyciężył w
wyborach parlamentarnych na Węgrzech 8 kwietnia. Jego partia
Związek Młodych Demokratów-Węgierska Unia Obywatelska (FIDESZMPP) zdobyła 48,53% głosów i powinna uzyskać 133 ze 199 miejsc w
Orszaggyulesie, jedynej izbie parlamentu (czyli większość 2/3). Ruch na rzecz
Lepszych Węgier (Jobbik) zdobył 19,63% i 26 mandatów. Partia Socjalistyczna
(MSZP), sprzymierzona z Dialogiem na rzecz Węgier (PM), uzyskała 12,44% i 20
mandatów. Polityka Może Być Inna! (LMP) otrzymała 6,98% i 9 mandatów, a Koalicja
Demokratyczna (DK) 5,62% i 8 mandatów. Frekwencja (69,41%) była wyraźnie
wyższa od tej w 2014 roku (+7,68 punktu)... Więcej

Fundacja :
Kontrabanda, fałszerstwa i finansowanie terroryzmu

11 kwietnia Fundacja Roberta Schumana organizuje w Brukseli
konferencję "Kontrabanda, fałszerstwa i finansowanie terroryzmu mobilizacja podmiotów gospodarczych"... Więcej

Komisja :
Ochrona pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
5 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe środki służące lepszej
ochronie pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami. Proponuje
zwłaszcza wprowadzenie limitów narażania pracowników na 5 nowych
substancji rakotwórczych, obok 21 substancji, dla których takie limity
zostały już ustanowione bądź zaproponowane... Więcej

Rada :
Walka z radykalizacją
4 kwietnia w Sofii (Bułgaria) zebrali się przywódcy polityczni i praktycy
z Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich, żeby przedyskutować
wspólne wyzwania związane z zapobieganiem i walką z terroryzmem...
Więcej

Sankcje przeciwko Korei Północnej
6 kwietnia Rada ogłosiła, że dodała "1 osobę i 21 podmiotów" do listy
sankcyjnej dotyczącej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Tym samym wprowadziła do prawa UE sankcje nałożone 30 marca 2018
przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ... Więcej

Dyplomacja :
150 mln euro pomocy dla Libanu
6 kwietnia Komisja ogłosiła, że Unia Europejska przyzna Libanowi
pomoc w wysokości 150 mln euro na wsparcie jego gospodarki. Jeśli
instytucje finansowe kraju zainwestują we właściwe projekty, może to
wygenerować do 2020 roku kredyty dla Libanu na kwotę sięgającą 1,5
mld euro... Więcej

107,5 mln euro pomocy humanitarnej dla Jemenu
Gdy sytuacja w Jemenie pogarsza się z każdym dniem, 3 kwietnia Unia
Europejska zapowiada, iż przekaże 107,5 mln euro cywilom w potrzebie
w tym pogrążonym w wojnie kraju. Zapowiedź padła podczas szczytu
poświęconego kryzysowi humanitarnemu w Jemenie, zorganizowanego
3 kwietnia w Genewie. Łącznie Jemen otrzymał od Unii blisko 438,2 mln
euro... Więcej

EBC :
Wniesienie sprawy dotyczącej Łotwy przed Trybunał Sprawiedliwości
6 kwietnia EBC ogłosiło, że zwróciło się do Trybunału Sprawiedliwości
UE o rozpatrzenie przypadku prezesa łotewskiego banku centralnego,
pozbawionego przez Rygę funkcji w kontekście polityczno-finansowego
skandalu. Podejrzany o korupcję i zawieszony na początku marca
Ilmars Rimsevics odmówił rezygnacji ze stanowiska, głosząc swoją niewinność i
domagając się niezależności od polityki. EBC zwraca się o wyjaśnienie zgodności tego
zawieszenia z europejskimi traktatami... Więcej

Niemcy :
W stronę francusko-niemieckiego samolotu bojowego?
5 kwietnia ministry obrony Francji i Niemiec Ursula von der Leyen i
Florence Parly spotkały się w Paryżu i owocnie dyskutowały na temat
przyszłego lotnictwa bojowego, innowacji i europejskiej współpracy...
Więcej

Chorwacja :
Wizyta chorwackiej prezydent w Bułgarii
4 kwietnia bułgarski premier przyjął chorwacką prezydent Kolindę
Grabar-Kitarović. Spotkanie dotyczyło współpracy gospodarczej i
kooperacji dotyczącej perspektyw akcesyjnych krajów Bałkanów
Zachodnich.
Chorwacja
pogratulowała
bułgarskiej
rotacyjnej
prezydencji jej projektów w dziedzinie łączności i infrastruktury w
regionie... Więcej
Więcej

Hiszpania :
Projekt budżetu na 2018 rok
Hiszpania musi kontynuować starania, by zmniejszać swoje zadłużenie
nadal bliskie 100% PKB, powiedział 3 kwietnia wysoko postawiony
przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Tymczasem rząd zaprezentował właśnie budżet z rosnącymi
wydatkami... Więcej
Więcej

Puidgemont na wolności pod nadzorem sądowym
Niemiecki wymiar sprawiedliwości zezwolił na zwolnienie byłego
katalońskiego przywódcy Carlesa Puidgemonta pod warunkiem, że raz w
tygodniu będzie się stawiał na policji w Neumünster, w mieście, gdzie 25
marca został aresztowany. 5 kwietnia sąd nie przychylił się do oskarżenia o
"rebelię" znajdującego się w europejskim nakazie aresztowania. Niemiecki
wymiar sprawiedliwości pozostawił jedynie zarzut "sprzeniewierzenia
środków publicznych"... Więcej

Francja :
Schengen: przedłużenie kontroli granicznych
Francja wskazała Komisji Europejskiej, że z powodu utrzymującego się
zagrożenia terrorystycznego w tym kraju kontrole graniczne
(wprowadzone w listopadzie 2015) zostaną przedłużone do października
tego roku... Więcej

Spotkanie z hiszpańskim ministrem gospodarki
5 kwietnia w Madrycie francuski minister gospodarki Bruno le Maire
spotkał się ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Románem Escolano.
Podczas tego spotkania dwóch ministrów omówiło podatek cyfrowy i
reformę strefy euro... Więcej

Grecja :
Imigracja: Komisja przychodzi z pomocą uchodźcom w Grecji
2 kwietnia Komisja Europejska zapowiedziała przyznanie nowego
dofinansowania na kwotę 180 mln euro na projekty dotyczące
nadzwyczajnej pomocy na rzecz uchodźców w Grecji. Finansowanie to
posłuży zwłaszcza poszerzeniu programu "Nadzwyczajna pomoc w
integracji i zakwaterowaniu" (ESTIA) mającego pomagać uchodźcom w
znalezieniu mieszkania w strefie miejskiej i poza obozami... Więcej

Portugalia :
Rekordowa produkcja energii odnawialnej
3 kwietnia portugalskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnych powołało
się na dane Redes Energéticas Nacionais (REN), portugalskiego
operatora sieci elektrycznej. Wskazują one, że w marcu produkcja
elektryczności pochodzącej z energii odnawialnych po raz pierwszy
przekroczyła jej konsumpcję, osiągając 103,6% tej ostatniej... Więcej

Czechy :
Partia Socjaldemokratyczna wycofuje się z negocjacji koalicyjnych

Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CSSD) zdecydowała się zakończyć
rozmowy mające na celu stworzenie koalicyjnego rządu z partią ANO
Andreja Babisza, która zwyciężyła w październikowych wyborach
parlamentarnych. Czeski prezydent Milosz Zeman dał premierowi czas
do czerwca na utworzenie rządu... Więcej
Więcej

Czarnogóra :
Wybory prezydenckie 15 kwietnia
15 kwietnia w Czarnogórze odbędą się wybory prezydenckie z udziałem
7 kandydatów: Marko Milačicia (dziennikarza, partia Prawdziwa
Czarnogóra); Mladena Bojanicia (niezależnego); Hazbiji Kalacia (Partia
Sprawiedliwość i Pojednanie); Vasilije Miličkovicia (niezależnego);
Dobrilo Dedeicia (Lista Serbska); Draginji Vuksanović (Socjaldemokratyczna Partia
Czarnogóry) i Milo Đukanovicia (Demokratyczna Partia Socjalistyczna, DPS). Ten
ostatni jest zdecydowanym faworytem... Więcej
Więcej

Mołdawia :
Mołdawia musi w dalszym ciągu prowadzić reformy
Według opublikowanego 4 kwietnia raportu na temat wdrażania
zobowiązań podjętych przez Mołdawię kraj ten zdołał ustabilizować
swoją sytuację gospodarczą, ale musi kontynuować starania, żeby
zwalczać korupcję na wysokim szczeblu, odzyskiwać
środki
zawłaszczone w ramach oszustw bankowych i doprowadzać przed wymiar
sprawiedliwości odpowiedzialnych za oszustwa... Więcej
Więcej

Rada Europy :
Raport z wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
6 kwietnia Komitet Ministrów Rady Europy opublikował swój roczny
monitoring wykonania wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. W 2017 mieliśmy do czynienia z kontynuacją starań na rzecz
wzmocnienia dialogu i wymianą doświadczeń między państwami... Więcej

Nowe zalecenie w sprawie terrorystów
4 kwietnia Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie w sprawie
terrorystów działających samotnie. Zachęca w nim w szczególności
państwa do zacieśnienia międzynarodowej i krajowej współpracy w
dziedzinie prawa karnego, żeby zintensyfikować wymianę informacji...
Więcej

Eurostat :
W lutym 2018 roku spadła stopa bezrobocia
Według komunikatu Eurostatu z 4 kwietnia w lutym 2018 roku stopa
bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7,1% (spadek w porównaniu do
stycznia 2018 i 8% w lutym 2017). To najniższy poziom odnotowany od
września 2008 roku. W strefie euro bezrobocie w lutym 2018 wyniosło
8,5% (spadło w stosunku do stycznia 2018 roku i 9,5% w lutym 2017).
To najniższa stopa odnotowana od grudnia 2008... Więcej

Inflacja w Europie idzie w górę
Roczna stopa inflacji w strefie euro w marcu 2018 roku szacowana jest
na 1,4% (w porównaniu do 1,1% w lutym), podał Eurostat 4 kwietnia...
Więcej

Opracowania/raporty :
Międzynarodowy Dzień Romów
"Międzynarodowy Dzień Romów jest (...) możliwością kontynuacji
pozytywnych działań, które zostały dotychczas podjęte w celu walki z
dyskryminacją Romów, i wsparcia ich integracji w społeczeństwach i
państwach europejskich", oświadczył Frans Timmermans przy okazji
jego obchodów 8 kwietnia. Romowie, będący od bardzo dawna ofiarami wykluczenia
społecznego, są największą europejską mniejszością – liczącą 6 mln Romów żyjących
w UE i 4 mln w regionie objętym procesem rozszerzenia... Więcej

Więcej

| Więcej

Kultura :
Wystawa "Van Gogh i Japonia"
Do 24 czerwca Muzeum Van Gogha w Amsterdamie organizuje wystawę
"Van Gogh i Japonia", której celem jest zaprezentowanie fascynacji artysty
japońskimi rycinami... Więcej

Monet w National Gallery
Do 29 lipca National Gallery w Londynie proponuje niezwykłą wystawę
dzieł Moneta, pierwszą tego rodzaju w Zjednoczonym Królestwie od 20
lat... Więcej

Wystawa Rubensa w Muzeum Prado
Od 10 kwietnia do 5 sierpnia Muzeum Prado w Madrycie prezentuje w
partnerstwie z Muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie
wystawę na temat Rubensa. Obejmuje ona ponad 70 szkiców olejem
autorstwa tego malarza... Więcej

Chagall, Lissitzky i Malewicz w Centrum Pompidou
Do 16 lipca Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na wystawę zatytułowaną
"Chagall, Lissitzky, Malewicz - Rosyjska awangarda w Witebsku (19181922)". Zwiedzający będą mogli podziwiać nie mniej niż 250 dzieł i
dokumentów... Więcej

Tydzień Muzeów w Holandii
Do 15 kwietnia z okazji "Museumweek" można zwiedzać 450
holenderskich muzeów. Proponują one rozmaite atrakcje, zwiedzanie z
przewodnikiem, ale też niespotykane wystawy... Więcej

Cambridge Literary Festival
Od 13 do 15 kwietnia miasto Cambridge celebruje niezwykły festiwal
literatury łączący poezję, politykę, fikcję, finanse, historię, komedię i
jeszcze inną tematykę. Uhonorowani zostaną współcześni autorzy,
myśliciele i mówcy... Więcej
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12 kwietnia

Luksemburg
Rada do Spraw Ogólnych

16 kwietnia

Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

16-19 kwietnia

Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
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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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