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Fundacja życzy Państwu udanego, powakacyjnego powrotu do obowiązków. Od przyszłego
tygodnia, w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję i wsparcia Europejczyków dla Ukrainy,
nasz cotygodniowy newsletter będzie dostępny również w języku ukraińskim.

"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"

Autor : Katerina Abramova

Od początku wojny w Ukrainie rosyjski rząd nasilił represje wobec
niezależnych mediów. Nawet jeśli Rosjanie coraz mniej wierzą w
propagandę, to bardzo trudno jest sprawić, by inny głos był słyszalny
- tłumaczy Katerina Abramowa z emigracyjnych mediów Meduza. 
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Na pierwszej stronie! : 
Nowe Zjednoczone Królestwo?

Śmierć królowej Elżbiety II symbolicznie zamyka powojenny rozdział w
historii Zjednoczonego Królestwa. W chwili gdy zastąpił ją król Karol III
i do władzy doszła premier Liz Truss, dla kraju rozpoczęła się nowa era,
pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

 
Wybory : 

Po wyborach na Łotwie 1 października Krisjanis Karins powinien pozostać na kolejną
kadencję

Istniejąca od października 2018 roku koalicja jest faworytem w
wyborach, które odbędą się 1 października. Pozostaje tylko pytanie, czy
do trzech partii tworzących obecnie tę koalicję dołączą konserwatyści
czy progresywiści. Decydujące może być zachowanie

rosyjskojęzycznego elektoratu... Więcej
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Skok popularności Szwedzkich Demokratów - stają się 2. siłą w kraju

Różnica między lewicą a prawicą w szwedzkich wyborach parlamentarnych,
które odbyły się 11 września, jest tak niewielka, że Komisja Wyborcza
poinformowała, iż wyniki poznamy dopiero 14 września. Według częściowych
rezultatów siły prawicy - do których należą Szwedzcy Demokraci (SD),
Moderaci (M), Chrześcijańscy Demokraci (KD) i Liberałowie (L) - zdobyły
łącznie 49,63% głosów i 175 mandatów. Siły lewicy, do których należą Partia

Socjaldemokratyczna (SAP) ustępującej premier Magdaleny Andersson, Partia Lewicy
(V), Partia Środowiska-Zielonych (MP) i Partia Centrum (C), miały uzyskać 48,88%
głosów i 174 mandaty... Więcej

 
Prawicowe partie faworytami wyborów we Włoszech 25 września

Prawicowa koalicja ugrupowań Forza Italia, Liga i Fratelli d'Italia powinna
wygrać przedterminowe wybory parlamentarne 25 września. Po lipcowym
upadku rządu Mario Draghiego lewicy i centrum nie udało się zjednoczyć
sił. Przewodniczącym Rady może zostać Giorgia Meloni, liderka skrajnie
prawicowej partii Fratelli d'Italia... Więcej

 
Fundacja : 

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
Po powrocie z wakacji nadal można sięgnąć po tegoroczne wydanie "The
Schuman Report on Europe, the State of the Union", opublikowane przez
wydawnictwo Marie B. Dzięki artykułom komisarzy, europosłów i
najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem
"The Schuman Report" analizuje wyzwania stojące przed Europą i oferuje
całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja

drukowana dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja
cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej

 
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"

"Permanent Atlas of the European Union" to książka jedyna w swoim
rodzaju, która proponuje Państwu całościowy i przystępny obraz Unii
Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście
mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Wersja drukowana w
języku francuskim jest dostępna na naszej stronie internetowej i w
księgarniach. Książka ukazała się także w wersji cyfrowej po francusku i

po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej

 
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

8 września Komisja zatwierdziła holenderski plan odbudowy w ramach
europejskiego programu NextGenerationEU, ustanowionego, by
przeciwdziałać skutkom kryzysu COVID-19. Unijny fundusz odbudowy o
wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i
Zwiększania Odporności, ma zapewnić dotacje i pożyczki dla państw
członkowskich. Plany 26 krajów zostały już zatwierdzone, a 10 państw

otrzymało płatności (w tym Hiszpania i Słowacja pod koniec lipca). Fundacja oferuje
interaktywną mapę planów według krajów, aby można było zobaczyć, na jakie kwoty
opiewają, ich harmonogramy i priorytety... Więcej

 
Kryzys energetyczny: europejskie narzędzia

W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia
Europejska podjęły kroki oraz opracowały plany mające na celu
zmniejszenie jej zużycia. Fundacja oferuje tabelę, która pomoże
Państwu wszystko zrozumieć. Będzie ona regularnie uzupełniana i

uaktualniana... Więcej

 
Ukraina/Rosja : 

Rada Stowarzyszenie UE-Ukraina
Podczas 8. posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina, które odbyło
się w Brukseli 5 września, Unia Europejska ogłosiła wyasygnowanie 500
mln euro dotacji na edukację i mieszkania dla ukraińskich
przesiedleńców oraz potwierdziła swoje wsparcie dla tego kraju w

ramach wojny z Rosją. Ukraina podpisała umowy dotyczące stowarzyszenia z
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programem Cyfrowa Europa i stania się częścią wspólnej bezpiecznej sieci celnej...
Więcej

 
MAEA wzywa do ochrony elektrowni w Zaporożu

6 września, po wizycie w elektrowni jądrowej w Zaporożu,
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wezwała do
ustanowienia w tym miejscu strefy ochronnej. Odnotowała tam
obecność rosyjskich pojazdów i sprzętu wojskowego... Więcej

Więcej

Koszt odbudowy Ukrainy szacowany na 349 mld euro
Komisja, Bank Światowy i ukraiński rząd oszacowały koszt odbudowy
Ukrainy na 349 mld euro. Szacunki opublikowane 9 września
uwzględniają wpływ rosyjskiej inwazji w okresie od 24 lutego do 1
czerwca i będą skorygowane w górę ze względu na nadal trwającą
wojnę... Więcej

 
Kolejna pomoc dla Ukrainy na kwotę 5 mld euro

7 września Komisja zaproponowała uruchomienie dodatkowych 5 mld
euro pomocy dla Ukrainy. Jest to część planu o wartości 9 mld euro, z
czego 1 mld został już wypłacony w sierpniu. Chodzi głównie o
złagodzenie braku płynności finansowej Ukrainy z powodu wojny. Rada

wyraziła na to zgodę 9 września... Więcej

Więcej | Więcej

Ograniczenie cen rosyjskiej ropy przez G7
2 września ministrowie finansów G7 zgodzili się na nałożenie "w trybie
pilnym" limitów cen na rosyjską ropę i produkty naftowe. Ceny zostaną
ustalone przez kraje stosujące ten środek, w powiązaniu z europejskimi
sankcjami, które przewidują wprowadzenie embarga na rosyjską ropę

do końca roku... Więcej

Więcej

Przygotowania misji szkoleniowej dla ukraińskiej armii
Obradujący 29 i 30 sierpnia w Pradze ministrowie obrony
przedyskutowali ewolucję wojny w Ukrainie i uzgodnili, że przygotują
utworzenie misji szkoleniowej dla ukraińskiej armii. Rozmawiali także o
wzmocnieniu europejskiego przemysłu i zdolności obronnych. Poza tym

podsumowali sytuację w Afryce, zwłaszcza w Mali, oraz na Bałkanach Zachodnich...
Więcej

Więcej

Zawieszenie ułatwień wizowych dla Rosjan
9 września Rada zawiesiła umowę mającą na celu ułatwienie wydawania
wiz między Unią Europejską a Rosją. Stosowną decyzję podjęli
ministrowie spraw zagranicznych 31 sierpnia. 8 września Estonia,
Łotwa, Litwa i Polska ogłosiły, że mają zamiar nałożyć ograniczenia na

Rosjan wjeżdżających do strefy Schengen. Instrument ten ma wejść w życie 19
września... Więcej

Więcej

Komisja : 
Analiza wdrażania polityki ochrony środowiska

8 września Komisja opublikowała swój trzeci przegląd realizacji polityki
ochrony środowiska, który podsumowuje sprawozdania 27 państw
członkowskich na temat postępów w zakresie unijnego prawodawstwa
dotyczącego ochrony środowiska. Komisja wzywa kraje członkowskie,

by czuwały nad zapewnieniem większych środków finansowych na pokrycie potrzeb
inwestycyjnych w tej dziedzinie, szacowanych na 110 mld euro rocznie... Więcej

Więcej

Parlament : 
Zobowiązanie na rzecz reformy polityki migracji i azylu

Przedstawiciele Parlamentu i państw członkowskich sprawujących
prezydencję w Radzie w latach 2022-2024 zobowiązali się do pracy, by
zakończyć procesy legislacyjne dotyczące reformy polityki migracyjnej i
azylowej przed wyborami europejskimi w 2024 roku. Mapa drogowa
uzgodniona między dwoma instytucjami przewiduje, że negocjacje
pomiędzy nimi powinny się rozpocząć najpóźniej do końca 2022... Więcej

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-ministerial-meetings/2022/09/05/
https://www.iaea.org/sites/default/files/22/09/ukraine-2ndsummaryreport_sept2022.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/22/09/ukraine-2ndsummaryreport_sept2022.pdf
https://www.iaea.org/newscenter/news/un-security-council-iaea-grossi-calls-for-establishment-of-nuclear-safety-and-security-protection-zone-at-zaporizhzhya-npp
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5428
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5428
http://dziennik.com/ke-proponuje-dodatkowe-5-mld-euro-wsparcia-dla-ukrainy/
http://dziennik.com/ke-proponuje-dodatkowe-5-mld-euro-wsparcia-dla-ukrainy/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5373
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/09/09/eu-ministers-agree-statement-in-support-of-additional-5-billion-assistance-for-ukraine/
https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/sankcje-na-rosje-kraje-g7-wprowadzaja-limit-cen-rosyjskiej-ropy-6095533
https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/sankcje-na-rosje-kraje-g7-wprowadzaja-limit-cen-rosyjskiej-ropy-6095533
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/G7-G20/2022-09-02-g7-ministers-statement.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/polska-bedzie-trwale-wspierac-ukraine-i-wzmacniac-wlasne-zdolnosci-obronne
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/polska-bedzie-trwale-wspierac-ukraine-i-wzmacniac-wlasne-zdolnosci-obronne
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-the-eu-member-states-defence-ministers-took-place-in-prague/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/09/09/council-adopts-full-suspension-of-visa-facilitation-with-russia/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/09/09/council-adopts-full-suspension-of-visa-facilitation-with-russia/
https://www.gov.pl/web/eu/joint-statement-of-the-prime-ministers-of-estonia-latvia-lithuania-and-poland
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed


Więcej

Rada : 
Posiedzenie ministrów energii

9 września ministrowie ds. energii przedyskutowali kroki, które należy
podjąć, by ograniczyć wzrost cen energii. Zwrócili się do Komisji o
opracowanie limitu cen gazu i przychodów przedsiębiorstw produkujących
tanią energię. 7 września przewodnicząca Komisji Ursula Von der Leyen
zaproponowała ograniczenie ceny rosyjskiego gazu, składkę solidarnościową
dla spółek z branży paliw kopalnych oraz zobowiązanie państw

członkowskich do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu.
Ministrowie podsumowali też krajowe plany przygotowań do zimy... Więcej

Więcej

Posiedzenie Eurogrupy
9 września ministrowie finansów strefy euro dyskutowali o wpływie
inflacji na politykę budżetową. Wraz z kolegami z innych państw
członkowskich podsumowali rozwój cyfrowego euro, jak również
cyfrowych walut poza strefą euro... Więcej

Więcej

Posiedzenie ministrów ds. spójności
2 września ministrowie ds. spójności dyskutowali o możliwościach,
korzyściach i przyszłości polityki spójności, w szczególności w celu
wspierania transformacji, odporności i demokracji lokalnej... Więcej

 
Posiedzenie ministrów finansów

Obradujący 9 i 10 września ministrowie finansów dyskutowali o
konsekwencjach wojny dla europejskich gospodarek oraz o wpływie cen
energii na narodowe budżety. Zatwierdzili uruchomienie 5 mld euro
pomocy dla Ukrainy. Omówili również reguły budżetowe i stabilność
finansów publicznych, a także harmonizację opodatkowania

przedsiębiorstw. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia zaproponowały w tej
kwestii wprowadzenie minimalnego opodatkowania przedsiębiorstw na szczeblu
krajowym, aby obejść weto Węgier... Więcej

Więcej | Więcej

Posiedzenie ministrów zdrowia
6 i 7 września ministrowie zdrowia rozmawiali o europejskiej pomocy
dla ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej, szczepieniach i walce z
rakiem. Wzięli też udział w posiedzeniu komisji HERA, czyli Urzędu ds.
Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, z laboratoriami

produkującymi szczepionki przeciwko COVID-19 i małpiej ospie... Więcej

 
Dyplomacja : 

Przedłużenie misji EUCAP Sahel Niger
9 września Rada przedłużyła mandat unijnej misji cywilnej EUCAP Sahel
Niger do 30 września 2024 roku. Budżet misji wynosi nieco ponad 72
mln euro. Poza tym Rada zmieniła jej mandat, aby umożliwić wymianę
niejawnych informacji między misją a unijnymi agencjami zajmującymi
się sprawiedliwością i sprawami wewnętrznymi... Więcej

 
Rada Stowarzyszenia UE-Gruzja

6 września odbyła się 7. sesja Rady Stowarzyszenia UE-Gruzja. Nowy
program na lata 2021-2027 ustanawia wspólne cele, takie jak dążenie
do utworzenia strefy wolnego handlu (DCFTA) oraz stopniowa integracja
gospodarcza Gruzji z jednolitym rynkiem. Unia Europejska z
zadowoleniem przyjęła wprowadzone przez Gruzję reformy,

podkreślając jednocześnie wciąż istniejące niedociągnięcia w zakresie demokracji,
praworządności, niezależności sądownictwa i praw człowieka... Więcej

 
Podróż Charles'a Michela do Algierii i Kataru

5 września przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel udał się do
Algierii, aby omówić z algierskim prezydentem Abd al-Madżidem
Tabbunem przyszłość umowy stowarzyszeniowej oraz kwestie związane
z bezpieczeństwem i geopolityką. W Doha przewodniczący
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zainaugurował działalność nowej delegacji UE i omówił z emirem Kataru bezwizowe
wjazdy do Unii Europejskiej. Podczas tych dwóch podróży omawiane były również
kwestie energetyczne... Więcej

Więcej | Więcej

EBC : 
Kolejny wzrost stóp procentowych

8 września Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
zdecydowała o podniesieniu swoich trzech kluczowych stóp
procentowych o 75 punktów bazowych (z pierwszą podwyżką mieliśmy
do czynienia w lipcu). Rada wskazuje, że w najbliższych miesiącach

będzie nadal podnosić stopy, aby zmniejszyć ryzyko inflacyjne. Prezes EBC Christine
Lagarde ostrzegła przed ryzykiem recesji w przypadku całkowitego odcięcia
zaopatrzenia w rosyjski gaz... Więcej

 
Europejskie agencje : 

Zezwolenie na dwie nowe szczepionki przeciwko COVID-19
1 września Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła stosowanie dwóch
szczepionek przeciwko wariantowi Omikron COVID-19. Szczepionki
produkowane przez Pfizera i Modernę przeznaczone są dla osób powyżej
12 roku życia, które już zostały zaszczepione, w celu wzmocnienia ich
odporności. Teraz Komisja ma je dopuścić w przyspieszonej

procedurze... Więcej

Więcej

Wyniesienie satelity Eutelsat przez Ariane
7 września z gwinejskiego centrum kosmicznego w Kourou
wystartowała rakieta Ariane, której celem było umieszczenie na orbicie
satelity Eutelsat Konnect VHTS. Ma on zapewnić szerokopasmowy
dostęp do internetu w całej Europie... Więcej

Więcej

Niemcy : 
Spotkanie z Charles'em Michelem

9 września kanclerz Olaf Scholz przyjął przewodniczącego Rady
Europejskiej Charles'a Michela. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie i
wsparciu Unii dla tego kraju, polityce energetycznej i przyszłości Unii...
Więcej

 
Przemówienie Olafa Scholza na temat przyszłości Unii Europejskiej

29 sierpnia, w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie Karola w
Pradze, kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił zarys swojej wizji
przyszłości Unii Europejskiej. Opowiedział się w szczególności za Unią
składającą się z "30 lub 36 członków" oraz za zniesieniem prawa weta.

Zaapelował też o "ekonomiczne, finansowe, polityczne, humanitarne i wojskowe"
wsparcie dla Ukrainy w dłuższej perspektywie... Więcej

Więcej

Francja : 
Przemówienie Emmanuela Macrona do ambasadorów

W przemówieniu wygłoszonym 1 września, na konferencji
ambasadorów, prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił uwagę na
destabilizację międzynarodowego porządku spowodowaną rosyjską
wojną w Ukrainie i wzrostem znaczenia Chin. Bronił strategicznej
autonomii Francji i Unii Europejskiej oraz opowiedział się za europejską

obroną w ramach NATO. Wezwał też dyplomatów do pracy na rzecz oddziaływania i
atrakcyjności Francji... Więcej

Więcej

Zjednoczone Królestwo : 
Nowa premier Liz Truss sformowała swój rząd

5 września brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss została
wybrana na nową liderkę Partii Konserwatywnej (zastąpiła Borisa
Johnsona). Uzyskała 57,4% głosów członków tej partii, wygrywając z
dotychczasowym kanclerzem skarbu Rishim Sunakiem. 6 września królowa
Elżbieta II powierzyła jej misję utworzenia nowego rządu. Truss to 3.
kobieta, która staje na czele brytyjskiego rządu... Więcej

Więcej
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Śmierć królowej Elżbiety II i wstąpienie Karola III na tron
8 września w wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta II. Jej najstarszy syn
zastąpił ją na stanowisku głowy Zjednoczonego Królestwa i krajów
Commonwealthu jako Karol III... Więcej

Więcej | Więcej

Rada Europy : 
Dialog z białoruską opozycją

7 września Komitet Ministrów Rady Europy podjął decyzję o utworzeniu
Grupy Kontaktowej z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską i
innymi przedstawicielami demokratycznej opozycji w celu nawiązania
regularnego dialogu... Więcej

 
Trzech wyselekcjonowanych kandydatów do Nagrody Havla

6 września ogłoszono finalistów Nagrody Václava Havla. To Władimir
Kara-Murza (rosyjski opozycjonista aresztowany w kwietniu 2022 roku),
Tęczowa Koalicja (grupa organizacji zajmujących się prawami człowieka
i LGBTQIA+) oraz Koalicja Ukraina 5 AM (grupa ukraińskich organizacji

zajmujących się prawami człowieka). Zwycięzca ogłoszony zostanie 10 października...
Więcej

 
OECD : 

Perspektywy zatrudnienia
W swojej corocznej prognozie zatrudnienia, opublikowanej 9 września,
OECD zauważa, że od początku pocovidowego ożywienia gospodarczego
w krajach członkowskich tej organizacji powstało 66 milionów miejsc
pracy, czyli więcej niż utracono w wyniku pandemii. Ale OECD niepokoi

niepewność wywołana wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami, zwłaszcza rosnące
koszty utrzymania. Zaleca w szczególności wzmocnienia negocjacji zbiorowych i
podniesienie płacy minimalnej... Więcej

Więcej

MFW : 
Apel o zreformowanie przepisów strefy euro

W opublikowanej 5 września nocie Międzynarodowy Fundusz Walutowy
wzywa strefę euro do zreformowania jej reguł budżetowych, aby
zmniejszyć ryzyko kryzysu zadłużenia oraz zwiększyć elastyczność w
reagowaniu na kryzysy i potrzeby inwestycyjne. MFW proponuje w
szczególności stworzenie "zdolności fiskalnej" finansowanej ze
wspólnych pożyczek. Proponuje też, by w przepisach budżetowych w

większym stopniu uwzględniano ryzyko związane z zadłużeniem każdego państwa...
Więcej

 
Eurostat : 

Wzrost inflacji
W sierpniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 9,1% (w
porównaniu do 8,9% w lipcu) - wynika z szybkich szacunków
opublikowanych przez Eurostat 31 sierpnia. W porównaniu do roku
ubiegłego ceny energii wzrosły o 38,3%, a w stosunku do lipca o

39,6%... Więcej

Więcej

Spadek bezrobocia
W lipcu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6%, a w strefie
euro 6,6% - podał 1 września Eurostat. Stopa bezrobocia wśród
młodzieży sięgnęła 14% w Unii Europejskiej i 14,2% w strefie euro...
Więcej

Więcej

Wzrost PKB i zatrudnienia
W II kwartale PKB w UE i w strefie euro wzrosło odpowiednio o 0,7% i
0,8% w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 4,2% i 4,1% w
porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku - podał 7 września
Eurostat. Ponadto w stosunku do II kwartału ubiegłego roku liczba osób
zatrudnionych wzrosła o 2,7% w strefie euro i o 2,4% w Unii... Więcej

Więcej
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Eurobarometr : 
Wzrost zaufania do Unii Europejskiej

Według opublikowanych 6 września wyników badania Eurobarometru
47% Europejczyków ma pozytywny obraz Unii Europejskiej, a 78%
popiera sankcje gospodarcze wobec Rosji. Kwestie gospodarcze i
energetyczne są głównymi powodami do niepokoju zarówno na
poziomie unijnym, jak i krajowym. 87% obywateli chce, aby UE więcej
inwestowała w energię odnawialną... Więcej

 
Opracowania/raporty : 

Bilans działalności Komisji
Z okazji orędzia o stanie Unii, które przewodnicząca Komisji Ursula von
der Leyen ma wygłosić 14 września, 9 września Komisja opublikowała
podsumowanie swoich działań od czasu przemówienia z 2021 roku.
Podkreśla w nim swoje wysiłki na rzecz wzmocnienia pocovidowego
ożywienia gospodarczego oraz kroki podjęte w odpowiedzi na wojnę w
Ukrainie i jej konsekwencje... Więcej

 
Tabela wyników pomocy państwa

Zgodnie z tablicą wyników pomocy państwa, opublikowaną przez
Komisję 8 września, elastyczne środki podjęte w czasie kryzysu COVID-
19 okazały się skuteczne we wspieraniu przedsiębiorstw, przy
zachowaniu równych warunków konkurencji. W sumie państwa
członkowskie uruchomiły 384,33 mld euro pomocy... Więcej

Więcej

Kultura : 
Retrospektywa Gérarda Garouste'a w Centrum Pompidou

Do 2 stycznia 2023 roku w paryskim Centrum Pompidou prezentowana
jest retrospektywa Gérarda Garouste'a, jednego z francuskich malarzy
współczesnych, adepta figuracji bez ustępstw... Więcej

 
Sean Keating w Dublinie

Do 27 listopada Galeria Narodowa Irlandii w Dublinie prezentuje
wystawę irlandzkiego artysty Seana Keatinga. W obrazie "Alegoria"
twórca zmienia się w politycznego komentatora, podkreślając przemoc i

zawirowania, które cechowały okres wojny domowej w Irlandii... Więcej

 
Dialog artystów w Pradze

Do 23 października Galeria Untitled w Pradze prezentuje prace
włoskiego artysty Nicolo Degiorgisa i brytyjsko-szwajcarskiego
kolektywu JocJonJosch, które otwierają dyskusję na temat sztuki
kolektywnej, performansu, dziedzictwa sztuki konceptualnej i Land
Artu. Wystawa jest jednym z wydarzeń Praskiego Tygodnia Sztuki, który

kończy się 15 września... Więcej

 
Beethovenfest w Bonn

Do 17 września trwa Festiwal Beethovenowski w Bonn dla miłośników
muzyki klasycznej. Miejsce urodzenia kompozytora staje się areną licznych
koncertów poświęconych jego twórczości, a także twórczości innych
kompozytorów, takich jak Mendelssohn, Bruckner i Mahler... Więcej

 
Festiwal Temudas w Las Palmas

Do 18 września w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich trwa festiwal
Temudas. Od 1996 roku zespoły teatralne i taneczne z całego świata
spotykają się na tej letniej imprezie, aby zaprezentować swoje

najnowsze dzieła... Więcej

Więcej

Warszawska Jesień
Od 16 do 24 września odbywa się 65. Festiwal Muzyki Współczesnej
Warszawska Jesień. Skupia się na muzyce symfonicznej i kameralnej...
Więcej
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Europejskie Dni Dziedzictwa

W drugi weekend września rozpoczyna się 39. edycja Europejskich Dni
Dziedzictwa, organizowanych przez Radę Europy i Unię Europejską. Do
końca roku w 50 krajach-sygnatariuszach Europejskiej Konwencji
Kulturalnej organizowane są wystawy, występy artystyczne, wycieczki z
przewodnikami i warsztaty wokół tematu zrównoważonego
dziedzictwa... Więcej

Więcej

Nagrody na 79. Mostrze
10 września amerykańska reżyserka Laura Poitras otrzymała na
Festiwalu Filmowym w Wenecji Złotego Lwa za dokument "Całe to
piękno i krew" o kryzysie opioidowym w Stanach Zjednoczonych.
Francuzka Alice Diop otrzymała Srebrnego Lwa i nagrodę Future za film
"Saint-Omer". Nagrody dla najlepszej aktorki i aktora trafiły do Brytyjki

Cate Blanchet i Irlandczyka Colina Farrella... Więcej

 

 
 
Kalendarz :
 

12
wrz.

12-15 września
Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

14
wrz.

14 września
Strasburg
Orędzie o stanie Unii

14
wrz.

14-16 września
Praga
Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
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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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