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Obrona, przebudzenie Europy

Autorzy : Jean-Dominique Giuliani, Arnaud Danjean, Françoise Grossetête, Thierry Tardy
"W ciągu 2 ostatnich lat osiągnięto więcej rezultatów niż w trakcie 60
poprzednich", napisała Komisja Europejska w czerwcu 2017 roku w
dokumencie poświęconym przyszłości europejskiej polityki obronnej.
To dossier pozwala podsumować niedawne wydarzenia w zakresie
"obrony Europy" - konkretne postępy i utrzymujące się wyzwania - i
sugeruje kierunek prac, by ta dynamika nie opadła. 
Więcej
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Fundacja : 
Raport Schumana na temat stanu Unii 2018

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2018" dostępny
jest po francusku i po angielsku. To wydanie analizuje wyzwania, przed
którymi stoi Europa, szczególnie w zakresie obronności. Książka oferuje
całościowy obraz Unii Europejskiej dzięki artykułom najlepszych ekspertów,
wywiadowi na wyłączność z francuskim prezydentem Emmanuelem
Macronem, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem. Można ją

zamówić online na naszej stronie, znaleźć w księgarni lub w formacie cyfrowym...
Więcej

Rada Europejska : 
Szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie: wspólna deklaracja

17 maja 28 szefów państw i rządów uzgodniło w Sofii deklarację, w
której podkreślono "europejskie wartości i zasady", poszanowanie
"demokracji i państwa prawa", "jednoznaczne poparcie dla europejskiej
perspektywy Bałkanów Zachodnich", ale także znaczenie "stosunków
dobrosąsiedzkich" oraz łączności w regionie. Zredagowano też "program

działań priorytetowych z Sofii", obejmujący np. podwojenie środków przyznanych
regionowi w ramach programu Erasmus+... Więcej
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Komisja : 

Iran: Unia Europejska rozpoczyna proces blokowania amerykańskich sankcji
18 maja Komisja zapowiedziała, że rozpoczyna proces, który pozwoli jej
zablokować eksterytorialne konsekwencje amerykańskich sankcji dla
europejskich przedsiębiorstw chcących zainwestować w Iranie... Więcej

Więcej

Badania, innowacje i konkurencyjność w Europie
15 maja Komisja zaprezentowała swoje wnioski na temat badań i
innowacji, a także kroki, jakie należy przedsięwziąć, by zagwarantować
konkurencyjność Europy na szczeblu światowym... Więcej

 
Jakość powietrza i zrównoważona mobilność dla Europy

17 maja Komisja zapowiedziała stworzenie konkretnej pomocy dla
podmiotów krajowych, regionalnych czy lokalnych, by poprawić jakość
powietrza w Europie. Ujawniła też swoje propozycje na rzecz uczynienia
dróg bezpieczniejszymi i bardziej ekologicznymi, np. poprzez

wprowadzenie limitu emisji CO2 przez ciężarówki i przez uczynienie obowiązkowymi
niektórych technologii wspierania kierowania. To 3. i ostatni "pakiet na rzecz
mobilności" europejskiej egzekutywy... Więcej

Więcej

Europejski program w zakresie migracji i polityki wizowej
16 maja Komisja zaprezentowała raport na temat postępów
poczynionych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji
oraz planu działania Komisji z grudnia 2017 roku. Zaproponowała
również udoskonalenie systemu informacji wizowej, bazę danych

zawierającą informacje na temat osób, które składają wnioski o wizy "Schengen".
Chodzi o to, by lepiej reagować na zmieniające się wyzwania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa i migracjami oraz by poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi
Unii Europejskiej... Więcej

Więcej

Parlament : 
Ku zrównoważonemu finansowaniu i prawdziwie wspólnej polityce rolnej

16 maja deputowani Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
przyjęli propozycje dotyczące reformy wspólnej polityki rolnej po 2020
roku służące WPR lepiej pomyślanej, zrównoważonej i trwałej,
adekwatnie finansowanej i prawdziwie wspólnej. Wśród propozycji
znalazło się uczynienie gospodarstw rolnych bardziej zrównoważonymi i

ich pełne zintegrowanie z gospodarką obiegową... Więcej

 
Rada : 

Decyzje Rady w sprawie handlu
22 maja ministrowie handlu zezwolili Komisji Europejskiej na
rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia porozumień o wolnym
handlu z Australią i Nową Zelandią. Przyjęli również nowe podejście w
sprawie negocjacji i zawierania unijnych umów handlowych... Więcej

Więcej

Dyplomacja : 
Ramowa umowa UE-Iran, by uratować porozumienie jądrowe

15 maja Iran i europejscy sygnatariusze zawarli w Brukseli
porozumienie ramowe dotyczące programu jądrowego tego kraju. To
próba zachowania umowy w obliczu wycofania się z niej USA. 16 maja
28 przywódców uzgodniło "jednolite podejście" na rzecz zachowania

irańskiego porozumienia jądrowego. Zgodzono się dalej wspierać porozumienie,
"dopóki przestrzega go Iran", i że rozważone zostaną scenariusze, jak "chronić
europejskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami decyzji USA"... Więcej

Więcej

Rada Stowarzyszenia UE-Tunezja
15 maja w Brukseli odbyła się 14. sesja Rady Stowarzyszenia Unia
Europejska-Tunezja. Obszarami ściślejszej współpracy są głównie
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zatrudnialność młodych i reformy, konsolidacja demokracji i
promowanie dobrej administracji, reagowanie na wspólne wyzwania

związane z bezpieczeństwem oraz skoordynowane zarządzanie migracjami... Więcej

 
Posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba

15 maja, na posiedzeniu Wspólnej Rady UE-Kuba, Unia Europejska
wzmocniła partnerstwo zawarte z tym krajem w listopadzie poprzez
podpisanie porozumienia dotyczącego energii odnawialnych. To ostanie
opiewa na kwotę 18 mln euro... Więcej

 
Trybunał Sprawiedliwości : 

Wymiar sprawiedliwości potwierdza ograniczenia w wykorzystywaniu 3
neonikotynoidów

17 maja Trybunał Unii Europejskiej potwierdził nałożone w 2013 roku
ograniczenia w wykorzystywaniu 3 neonikotynoidów, którym
sprzeciwiali się producenci Bayer i Syngenta. Te insektycydy uważane
są za szkodliwe dla pszczół... Więcej

 
Niemcy : 

Spotkanie Angeli Merkel i Władimira Putina
18 maja niemiecka kanclerz i rosyjski prezydent spotkali się w Soczi. To
pierwsza wizyta Merkel od 2015 roku. Politycy bronili swojego projektu
podmorskiego gazociągu Nord Stream 2, zagrożonego amerykańskimi
sankcjami. Dwoje przywódców omówiło również irańskie porozumienie
jądrowe, które Rosjanie, Chińczycy i Europejczycy próbują uratować po

decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu USA z tego paktu i ustanowieniu w najbliższym
czasie sankcji przeciwko Iranowi... Więcej

Więcej

Wspólne francusko-niemieckie stanowisko w sprawie współpracy transgranicznej
17 maja francuscy i niemieccy deputowani przyjęli wspólne stanowiska
mające na celu pogłębienie transgranicznej współpracy na rzecz
eliminowania barier, na rzecz budowania mostów, ułatwiania życia
codziennego, a więc zbliżania ludzi w regionach transgranicznych...

Więcej

Więcej

Hiszpania : 
Quim Torra namaszczony na premiera Katalonii

14 maja parlament Katalonii - Generalitat - przypieczętował wybór
Quima Torry, niepodległościowca blisko związanego z Carlesem
Puigdemontem (66 głosów do 65). Podczas ceremonii zaprzysiężenia 17
maja Torra odmówił złożenia zwyczajowej przysięgi na wierność
hiszpańskiej konstytucji... Więcej

Więcej | Więcej

Grecja : 
Porozumienie z wierzycielami w sprawie reform zawartych w 3. planie ratunkowym

Grecja i jej międzynarodowi wierzyciele zawarli porozumienie ramowe w
sprawie 4. ewaluacji postępów reform podjętych w ramach 3 i
ostatniego planu ratunkowego. Grecki minister finansów Efklidis
Tsakalotos podkreślił, że porozumienie zostanie ratyfikowane podczas

kolejnego posiedzenia Eurogrupy 24 maja. Grecja ma wyjść ze swojego planu
ratunkowego w sierpniu... Więcej

Więcej

Węgry : 
Fundacja Społeczeństwa Otwartego Sorosa opuszcza kraj

15 maja Fundacja Społeczeństwa Otwartego, która finansuje na
Węgrzech i na całym świecie szereg organizacji pozarządowych,
zapowiedziała, że opuszcza Węgry. W ostrych słowach określiła
narastającą wrogość, z którą od ponad roku mierzy się w tym państwie.
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans

nazwał opuszczenie Węgier przez fundację miliardera George'a Sorosa "godnym
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pożałowania". Ocenił, że, gdy organizacja pozarządowa musi zrezygnować ze swojej
działalności z powodu gróźb, "ucierpi na tym demokracja"... Więcej

Więcej

Irlandia : 
Raport MFW i EBC na temat Irlandii

Według raportu MFW na temat Irlandii (opublikowanego 14 maja) kraj
poczynił znaczące postępy, by podnieść się z kryzysu i trwa jego szybka
ekspansja gospodarcza. 18 maja swoje wnioski opublikował również
Europejski Bank Centralny... Więcej

Więcej

Włochy : 
Porozumienie M5S-Liga dotyczące wspólnego rządu

18 maja Ruch 5 Gwiazd i Liga ujawniły wspólny program dla rządu, który
ma pokierować Włochami. Umowa ta nie mówi już wprost o wyjściu ze
strefy euro. Prezydentowi Sergio Mattarelli zaproponowano na
przewodniczącego Rady prawnika Giuseppe Contego... Więcej

Więcej

Zjednoczone Królestwo : 
Lordowie wymierzają rządowi enty cios

16 maja Izba Lordów wymierzyła brytyjskiemu rządowi kolejny cios,
przegłosowując poprawkę popierającą utrzymanie w kraju europejskich
przepisów środowiskowych po brexicie. Została ona zaaprobowana 294
głosami do 244 przy okazji rozpatrywania przez lordów projektu

rządowej ustawy w sprawie wyjścia z Unii... Więcej

Więcej

Szkocja odrzuca ustawę w sprawie wyjścia z UE
15 maja szkocki parlament odrzucił ustawę o wyjściu z Unii Europejskiej
zaprezentowaną przez brytyjski rząd (93 głosy do 30). To niewiążące
głosowanie przypieczętowuje spór z brytyjskim gabinetem, który

odmawia przyznania szkockiemu rządowi większych kompetencji po brexicie... Więcej

Więcej

Ukraina : 
Inauguracja mostu łączącego Rosję z Krymem

15 maja, 4 lata po aneksji ukraińskiego półwyspu przez Moskwę
Władimir Putin zainaugurował most łączący Krym z Rosją. To "kolejne
pogwałcenie suwerenności", wyraziła ubolewanie Unia. Rosja zbudowała
taką infrastrukturę "bez zgody Ukrainy". "Stanowi to kolejne

pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy przez Rosję"... Więcej

Więcej

Rada Europy : 
Raport sekretarza generalnego 2018

14 maja upubliczniono 5. raport sekretarza generalnego Rady Europy
Thorbjørna Jaglanda na temat stanu demokracji, praw człowieka i
państwa prawa w Europie. Zwrócono w nim uwagę na rolę instytucji w
Europie i na podejmowane próby ich zdyskredytowania zarówno w
wymiarze europejskim, jak i na szczeblu państw członkowskich... Więcej

 
OECD : 

Stopa bezrobocia na obszarze OECD pozostaje stabilna - 5,4%
15 maja OECD opublikowało dane na temat stopy bezrobocia na
obszarze tej organizacji. W marcu 2018 roku pozostawała ona
niezmiennie na poziomie 5,4%. Według publikacji na obszarze OECD
bezrobotnych było 34 mln osób... Więcej

 
Polityki sprzyjające rodzinie stanowią jeden z zasadniczych motorów wzrostu
gospodarczego

Nowy raport OECD (opublikowany 14 maja) pokazuje, że polityki
sprzyjające rodzinie, istniejące w krajach nordyckich od 50 lat, i
wynikający z nich wzrost stopy aktywności kobiet umożliwiły wzrost
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PKB na głowę mieszkańca o 10 do 20%... Więcej

 
MFW : 

Raport MFW na temat Niemiec
W swoim dorocznym raporcie (opublikowanym 14 maja)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca się do Niemiec, największej
europejskiej potęgi gospodarczej, o zwiększenie wydatków publicznych...
Więcej

 
MFW apeluje o szybkie porozumienie w sprawie Grecji

W wywiadzie udzielonym 15 maja szef Departamentu Europy w MFW
Poul Thomsen zaapelował o bezzwłoczne porozumienie z
Europejczykami w sprawie restrukturyzacji greckiego długu. W
przeciwnym razie MFW może zabraknąć czasu na wzięcie udziału w
ostatnim programie pomocowym dla Aten... Więcej

Więcej

Europejskie perspektywy gospodarcze według MFW
W raporcie opublikowanym 15 maja MFW stwierdza, że Europa w dalszym
ciągu odnotowuje dynamiczny wzrost. W dużej liczbie państw aktywność się
wzmocniła i ta tendencja powinna mieć ciąg dalszy. W 2017 roku realne
PKB wzrosło o 2,8%, po wzroście o 1,8% w 2016. MFW przewiduje, że
wzrost w 2018 roku osiągnie 2,6%, po czym w 2019 obniży się do 2,2%...
Więcej

Więcej

Eurostat : 
Wzrost PKB o 0,4% w I kwartale

W I kwartale 2018 roku PKB w Unii Europejskiej i strefie euro wzrosło w
stosunku do poprzedniego kwartału o 0,4%, wynika z szacunków
opublikowanych przez Eurostat 15 maja. W IV kwartale 2017 PKB
zwiększyło się o 0,6% w Unii i o 0,7% w strefie euro... Więcej

 
W 2017 roku o azyl w Unii zwróciło się ponad 31 000 samotnych nieletnich

Według komunikatu Eurostatu opublikowanego 16 maja w 2017 roku o
ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej ubiegało się 31 400
wnioskodawców o azyl uważanych za nieletnich pozostających bez
opieki... Więcej

 
Europejskie agencje : 

Otwarcie Centrum Referencyjnego Galileo
16 maja holenderska minister Cora van Nieuwenhuizen otworzyła
Centrum Referencyjne Galileo usytuowane w niderlandzkim Noordwijk.
Centrum to będzie nadzorować jakość danych generowanych przez
europejski system nawigacji satelitarnej Galileo. Będzie również
skoordynowane z amerykańskim systemem GPS i rosyjskim
GLONASS... Więcej

 
Opracowania/raporty : 

Młodzi Europejczycy ze Wschodu są przywiązani do UE
Według raportu GLOBSEC dla Forum Bratysławskiego (opublikowanego
17 maja) proeuropejskie uczucia zdecydowanie się rozpowszechniły
wśród młodej populacji w Europie Wschodniej. 69% Węgrów w wieku
18-24 lata ocenia, że ich kraj jest "częścią Zachodu", podobnie myśli

57% Czechów i 34% Słowaków. Większość respondentów sądzi, że Unia Europejska to
"dobra rzecz" i, jeśli byłaby taka potrzeba, zagłosowałaby za pozostaniem w niej...
Więcej
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Kultura : 
Chantiers d'Europe: europejscy artyści na scenie

Do 30 maja Teatr Miasta Paryża organizuje Chantiers d'Europe.
Dziesiątki europejskich artystów uczestniczyć będą w przedstawieniach
w różnych paryskich teatrach, by pokazać jedność Europy i jej
populacji... Więcej

 
Kuchnia Picassa w Barcelonie

Od 25 maja do 30 września Muzeum Picassa w Barcelonie zaprasza na
wystawę na temat jedzenia i kuchni, bardzo obecnych w pracach Picassa.
Na wystawie zgromadzonych zostanie blisko 200 dzieł sztuki pochodzących
z muzeów, instytucji prywatnych i kolekcji z całego świata... Więcej

 
Wystawa Canaletta w Edynburgu

Queen's Gallery w Pałacu Holyroodhouse wystawia jedną z
najpiękniejszych kolekcji weneckiego malarza Giovanniego Antonio
Canala, nazywanego Canalettem (1697-1768), której towarzyszą prace
jemu współczesnych - Sebastiano, Marco Ricciego, Francesco

Zuccarellego, Giovanniego Battisty Piazzetty i Pietro Longhiego. Ekspozycja
zatytułowana jest "Canaletto i sztuka Wenecji" i odbywa się w Edynburgu do 21
października... Więcej

 

Kalendarz :

22
maj

22 maja
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych (handel i rozwój)

22
maj

22 maja
Bruksela
Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

24
maj

24 maja
Bruksela
Eurogrupa

25
maj

25 maja
Bruksela
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Irlandia
Referendum w sprawie aborcji

28
maj

28 maja
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Konkurencyjności (rynek wewnętrzny i
przemysł)

28
maj

28-31 maja
Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Biuletyn jest również dostępny w następujących wersjach:
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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.

Nie chcesz więcej otrzymywać naszych Biuletynów? {LINK}

https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


