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Czego boi się prezydent Putin?

Autor : Francisco Juan Gomez Martos

Ponad osiem miesięcy po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę jeszcze
trudniej odgadnąć ostateczne zamiary prezydenta Rosji. Wydaje się
jednak, że Władimir Putin obawia się demokratycznej zarazy w
Ukrainie znacznie bardziej niż rakiet NATO. 
Więcej
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Wybory : 
Siły lewicy zwyciężają z niewielką przewagą w duńskich wyborach parlamentarnych

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w Danii 1 listopada
zwyciężył Czerwony Blok partii lewicowych - uzyskał 48,11% głosów i
90 ze 179 miejsc w parlamencie. Partia Socjaldemokratyczna
dotychczasowej premier Mette Frederiksen pozostaje największym
ugrupowaniem w kraju (27,54% głosów). Niebieski Blok, skupiający

partie prawicowe, otrzymał 41,06% poparcia i 67 mandatów. Umiarkowani (M) zdobyli
16 mandatów, a Partia Ludowa (DF) 5... Więcej

 
Fundacja : 

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia
Europejska podjęły działania. 2 listopada niemiecki rząd ogłosił, że ceny
gazu dla 25 000 dużych firm, 2 000 szpitali i wszystkich szkół zostaną
zamrożone od 1 stycznia, a od 1 marca dla gospodarstw domowych i

MŚP. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można to wszystko lepiej
zrozumieć. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej

 
Ukraina/Rosja : 

Inspekcja infrastruktury jądrowej przez MAEA
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3 listopada Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zakończyła inspekcję
ukraińskich obiektów jądrowych w Kijowie, Żółtych Wodach i Dnieprze.
Wnioskował o nią ukraiński rząd, po tym jak Rosja oskarżyła go o
prowadzenie działań w tych trzech lokalizacjach. Inspektorzy MAEA nie
znaleźli dowodów na niezadeklarowane materiały jądrowe lub działania.
Wyniki pobranych próbek środowiskowych zostaną opublikowane tak

szybko, jak to będzie możliwe... Więcej

Więcej

Wizyta komisarz ds. energii w Kijowie
1 listopada Kadri Simson, komisarz ds. energii, odwiedziła Ukrainę, aby
omówić wsparcie dla systemu energetycznego z prezydentem Ukrainy
Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrem ds. energetyki Hermanem
Hałuszczenko. W odpowiedzi na nasilające się rosyjskie ataki na

infrastrukturę energetyczną Unia Europejska sfinansowała Ukrainie nadzwyczajny
sprzęt za 25,5 mln euro. W tym kontekście komisarz ogłosiła, że na odbudowę
elektrowni jądrowej w Czarnobylu udostępniono 13 mln euro i dodatkowe 3,5 mln euro
wesprą ten sektor... Więcej

Więcej

Spotkanie z grecką prezydentką
3 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął prezydent
Grecji Ekaterini Sakielaropulu, by przeprowadzić rozmowy na temat
współpracy między ich krajami. Wymieniono poglądy na temat

nadchodzącego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, a także na temat sytuacji
związanej z kryzysem energetycznym. Prezydent Grecji ponowiła wsparcie Grecji dla
Ukrainy i podkreśliła konieczność przywrócenia jej integralności terytorialnej... Więcej

 
Wizyta hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych

2 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński przyjął
hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych José Manuela Albaresa,
któremu wyraził swoją wdzięczność za dostarczenie 30 karetek
pogotowia, przyjęcie ukraińskich uchodźców i wysłanie systemów

obrony powietrznej. Rozmawiano o odbudowie infrastruktury energetycznej Ukrainy, a
także o możliwych postępach w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej podczas
hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2023 roku... Więcej

 
Rada : 

Posiedzenie ministrów handlu
30 i 31 października, na spotkaniu w Pradze, ministrowie ds. handlu
omawiali geostrategiczny aspekt cyfryzacji i umów handlowych Unii
Europejskiej, by zmniejszyć zależność od "dostaw z
nieprzewidywalnych, autorytarnych krajów". Rozmawiali o relacjach
handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, które zostały uznane za

geostrategiczny priorytet... Więcej

 
Posiedzenie Eurogrupy

7 listopada Eurogrupa kontynuowała dyskusje na temat polityki
fiskalnej mającej na celu złagodzenie skutków wysokich cen energii.
Ministrowie dokonali w szczególności przeglądu i analizy kroków
podjętych, by wspierać zagrożone gospodarstwa domowe i
przedsiębiorstwa przy jednoczesnym ograniczaniu inflacji. Szacuje się,

że wydatki strefy euro na wsparcie energetyczne wyniosły do tej pory 1,25% jej PKB.
Ministrowie przeanalizowali nowe projekty planów budżetowych przedstawione przez
państwa członkowskie i omówili unię bankową. Uzgodnili, że 5 grudnia wybiorą
przewodniczącego Eurogrupy. Ponadto nowy minister gospodarki i finansów Włoch
Giancarlo Giorgetti nakreślił priorytety polityczne nowego włoskiego rządu... Więcej

Więcej

Parlament : 
Parytetowe zgromadzenie parlamentarne z krajami AKP

Podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami z 78 krajów Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP), które odbyło się w dniach 29 września - 2
października w Mozambiku, europosłowie wezwali do podpisania nowych

ram prawnych dla relacji między UE a krajami AKP, obowiązujących po umowie z
Kotonu. Poruszono w nich szeroki wachlarz tematów, takich jak walka ze zmianami
klimatu, bezpieczeństwo morskie, kryzys żywnościowy i dostęp producentów towarów
do europejskiego rynku... Więcej
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Więcej

Dyplomacja : 
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7

4 listopada ministrowie spraw zagranicznych państw G7 spotkali się w
Münster. Zobowiązali się do utworzenia "mechanizmu koordynacji",
który pomoże Ukrainie w odbudowie i ochronie jej kluczowej
infrastruktury. Potępili "niedopuszczalną retorykę nuklearną" Rosji i

ponowili swoje poparcie dla ukraińskiego narodu. Ministrowie potępili również
niedawne wystrzelenie rakiety w Korei Północnej oraz represje w Iranie w odpowiedzi
na protesty. I wreszcie wezwali kraje produkujące ropę do zwiększenia produkcji, aby
pomóc w obniżeniu cen... Więcej

Więcej

Deklaracja w sprawie napięcia między Serbią i Kosowem
5 listopada Josep Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej,
podsumował napięcie narastające między Serbią a Kosowem, które
zagraża bezpieczeństwu w regionie. To efekt decyzji władz Kosowa,
która zobowiązuje Serbów do zmiany tablic rejestracyjnych na tablice

Republiki Kosowa. Borrell wezwał obie strony do niepodejmowania jednostronnych
działań, które mogłyby doprowadzić do przemocy, i wezwał kosowskich Serbów, by nie
wycofywali się z kosowskich instytucji. Przypomniał o zobowiązaniu Kosowa do
utworzenia stowarzyszenia/wspólnoty gmin... Więcej

Więcej

Forum UE-Bałkany Zachodnie na temat sprawiedliwości i bezpieczeństwa
Na Forum UE-Bałkany Zachodnie w sprawie sprawiedliwości i
bezpieczeństwa, które odbyło się w Tiranie 3 i 4 listopada, Unia
Europejska i sześć krajów regionu uzgodniły wzmocnioną współpracę
(poprzez wymianę informacji), by przeciwdziałać zwiększonemu
zagrożeniu przestępczością w kontekście wojny w Ukrainie. Omówiono
współpracę w zakresie migracji, azylu i zarządzania granicami, w tym

zapewnienie obecności agencji Frontex w tym regionie. UE nalegała na realizację
zaleceń dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji. Ponadto
przedstawiciele Bałkanów zobowiązali się do zintensyfikowania działań na rzecz
wdrożenia sankcji wobec Rosji... Więcej

 
Inauguracja międzynarodowego mostu między Kamerunem i Nigerią

3 listopada zainaugurowano budowę mostu na Cross River łączącego
Kamerun i Nigerię, finansowanego w kwocie 25 mln euro w ramach
unijnej inicjatywy Global Gateway... Więcej

 
Europejskie agencje : 

Raport na temat zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa
3 listopada Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
opublikowała swój roczny raport na temat stanu zagrożeń z zakresu
cyberbezpieczeństwa w 2022 roku. Instytucja podkreśla, że głównym
zagrożeniem jest ransomware, czyli branie danych za zakładników, i

obserwuje wzmocnienie zdolności aktorów stanowiących zagrożenie oraz pojawienie
się nowych zagrożeń hybrydowych (zwłaszcza ze względu na wojnę w Ukrainie i
sytuację geopolityczną)... Więcej

Więcej

Niemcy : 
Szczyt Bałkanów Zachodnich

3 listopada w Berlinie odbył się szczyt Bałkanów Zachodnich. Kanclerz
Niemiec Olaf Scholz powtórzył zobowiązania na rzecz procesu akcesji
krajów tego regionu do Unii Europejskiej, nawet jeśli nadal konieczna
jest poprawa w zakresie ochrony praworządności i standardów
środowiskowych. Sześć krajów podpisało również trzy porozumienia,

które pozwolą na wzajemne uznawanie w regionie dowodów osobistych, stopni
naukowych i kwalifikacji zawodowych. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen
zapowiedziała 1 mld euro pomocy na walkę z kryzysem energetycznym w tym
regionie... Więcej

Więcej

Węgry : 
Wizyta prezydentki w Austrii
27 października prezydentka Węgier Katalin Novák odwiedziła Wiedeń - pojechała z
oficjalną wizytą do prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena. Z zadowoleniem
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przyjęła wysiłki Austrii na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji, w
tym w ramach współpracy z Serbią na granicy z Macedonią Północną.
Dwoje przywódców potępiło rosyjską inwazję na Ukrainę... Więcej

Więcej

Włochy : 
Wizyta przewodniczącej Rady w Brukseli

3 listopada przewodnicząca włoskiej Rady Giorgia Meloni odwiedziła
Brukselę, gdzie spotkała się z przewodniczącą Komisji Ursulą von der
Leyen, przewodniczącą Parlamentu Robertą Metsolą, unijnym
komisarzem Paolo Gentilonim oraz przewodniczącym Rady Charles'em

Michelem. G. Meloni z zadowoleniem przyjęła "bardzo szczerą i pozytywną" wymianę
zdań z europejskimi przywódcami i powiedziała, że broniła włoskiego punktu widzenia
w kwestii wojny w Ukrainie, cen energii i imigracji... Więcej

Więcej

Portugalia : 
33. szczyt hiszpańsko-portugalski

4 listopada premier Hiszpanii Pedro Sanchez i jego portugalski
odpowiednik Antonio Costa spotkali się w Portugalii na 33. szczycie
hiszpańsko-portugalskim. Podpisano 11 umów, w tym jedną dotyczącą
utworzenia iberyjskiego centrum badawczego w zakresie
magazynowania energii oraz inną dotyczącą rozwoju "atlantyckiej

konstelacji" satelitów. Uzgodniono praktyczny przewodnik dla mieszkańców
pogranicza, wspólny program kulturalny, strategię zwalczania przemocy ze względu na
płeć oraz współpracę w zakresie turystyki. Ponowiono zaangażowanie w budowę
zielonego korytarza energetycznego w celu transportu wodoru i gazu między
Półwyspem Iberyjskim a Europą Środkową... Więcej

Więcej

Zjednoczone Królestwo : 
Wzrost stóp Banku Anglii

2 listopada Bank Anglii podniósł swoją stopę referencyjną o 0,75 punktu
procentowego (do 3%), aby wesprzeć wzrost i zatrudnienie w obliczu
inflacji. To największy wzrost stóp procentowych od ponad 30 lat...
Więcej

Więcej

Bez wyborów w Irlandii Północnej przed końcem roku
4 listopada brytyjski minister ds. Irlandii Północnej Christopher Heaton-
Harris ogłosił (po rozmowach z liderami północnoirlandzkich partii), że
w grudniu nie odbędą się w tej prowincji wybory. Należy je
przeprowadzić z powodu nieutworzenia rządu w pół roku po ostatnich

wyborach - przepisy przewidują bowiem ich przeprowadzenie w ciągu 12 tygodni od 28
października, kiedy to upłynął termin utworzenia władzy wykonawczej... Więcej

Więcej

Słowenia : 
Ostatnie sondaże na tydzień przed wyborami prezydenckimi

Na kilka dni przed II turą wyborów prezydenckich w Słowenii 13
listopada sondaże wróżą zwycięstwo Natasy Pirc Musar. Ma zdobyć
61,3% głosów (wobec 38,7% dla jej przeciwnika Anze Logara)... Więcej

 
Armenia : 

Nowy szef rządu w Górskim Karabachu
4 listopada urodzony w Rosji bankier Ruben Vardanian, który jest od
niedawna naturalizowanym Ormianinem, został mianowany na szefa
rządu Górskiego Karabachu - zamieszkałej przez Ormian enklawy w
Azerbejdżanie... Więcej

 
Rada Europy : 

30. rocznica karty języków regionalnych
5 listopada Rada Europy obchodziła 30. rocznicę podpisania
Europejskiej karty języków regionalnych, która promuje używanie 80
języków mniejszościowych lub regionalnych w edukacji, wymiarze
sprawiedliwości, administracji, mediach, kulturze, życiu gospodarczym i
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społecznym oraz transgraniczną współpracę. 25 państw sygnatariuszy karty otrzymuje
regularnie zalecenia, jak najlepiej chronić te języki, z których niektóre uniknęły
wyginięcia... Więcej

 
ONZ : 

Przedłużenie europejskiej misji utrzymania pokoju w Bośni i Hercegowinie
2 listopada Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła o rok mandat misji
pokojowej UE w Bośni i Hercegowinie, aby zapewnić realizację
porozumienia z Dayton z 1995... Więcej

 
Rozpoczęcie COP27

6 listopada w Szarm el-Szejk, w Egipcie otwarto 27. konferencję
klimatyczną ONZ - COP27, która potrwa do 18 listopada. Jej celem jest
omówienie realizacji zobowiązań podjętych na poprzednich
konferencjach, by zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i ograniczyć

wzrost temperatury na świecie... Więcej

Więcej

NATO : 
Wizyta sekretarza generalnego w Turcji

3 listopada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedził
Stambuł, by spotkać się z tureckim ministrem spraw zagranicznych
Mevlütem Çavuşoglu i prezydentem Turcji Recepem Tayipem
Erdoganem. Rozmawiano o udziale Turcji w bezpieczeństwie NATO,
sytuacji na Morzu Egejskim, wspólnej walce z terroryzmem,

członkostwie Finlandii i Szwecji w NATO oraz o wsparciu dla Ukrainy... Więcej

Więcej

MFW : 
Raport na temat gospodarki Kosowa

W opublikowanym 4 listopada raporcie na temat gospodarki Kosowa
MFW stwierdza, że kraj ten dotknięty jest inflacją i spowolnieniem
wzrostu. Zaleca takie kroki, jak powrót do pułapu deficytu określonego
w regule fiskalnej lub wprowadzenie tymczasowych i ukierunkowanych

programów mających na celu obniżenie cen... Więcej

 
OECD : 

Raport na temat uprawnień do emisji
W swoim najnowszym raporcie, opublikowanym 3 listopada, OECD
stwierdza, że uprawnienia do emisji pokrywają coraz większą część
emisji gazów cieplarnianych. Jest coraz więcej podatków węglowych i
coraz więcej krajów je stosuje. W 2021 roku uprawnienia do emisji

dotyczyły ponad 40% emisji gazów cieplarnianych (w 2018 tylko 32%)... Więcej

 
Eurostat : 

Wzrost PKB w III kwartale
Według Eurostatu w III kwartale PKB w strefie euro i w UE wzrosło w
porównaniu z poprzednim okresem o 0,2%. Krajami o największych
wzrostach były Szwecja, Włochy, Portugalia i Litwa... Więcej

Więcej

Wrześniowy spadek bezrobocia
Według Eurostatu we wrześniu 2022 roku stopa bezrobocia w Unii
Europejskiej wzrosła do 6%, a w strefie euro do 6,6%. Jednak
bezrobocie częściej dotyka młodych ludzi - tutaj we wrześniu br. stopa
sięgnęła 14,6%... Więcej

Więcej

Stopa inflacji w strefie euro powyżej 10%
Według szacunków opublikowanych 31 października przez Eurostat w
październiku roczna stopa inflacji w strefie euro wynosiła 10,7% (wobec
9,9% we wrześniu). Głównym składnikiem inflacji jest energia, a
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następnie żywność, alkohol i tytoń, towary przemysłowe z wyłączeniem energii i
usługi... Więcej

Więcej

Kultura : 
Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury

Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. We Francji stowarzyszenie
Ukrainka prezentuje 12 listopada w Limoges swój trzeci charytatywny
koncert muzyki klasycznej. Kolejny koncert odbędzie się 15 listopada w
ratuszu w 5. dzielnicy Paryża. W Zjednoczonym Królestwie skrzypaczka

Diana Tiszczenko zagra 18 listopada w Barbican Centre w Londynie. 19 listopada w
Niemczech, w mieście Altdorf bei Nürnberg odbędzie się koncert na rzecz Szpitala
Dziecięcego im. św. Mikołaja we Lwowie. 9 listopada Balet Kijowski zaprezentuje w
Hiszpanii swoją wersję "Jeziora Łabędziego" w teatrze miejskim Ciudad Real. Część
pieniędzy ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczona na wsparcie działań UNICEF-u w
Ukrainie... Więcej

 
Festiwal filmów w Bath

Do 13 listopada trwa FilmBath Festival, który obejmuje około 50
projekcji filmów różnych gatunków. W programie znalazły się filmy
najnowsze, czarno-białe klasyki, filmy artystyczne i kreskówki... Więcej

 
Targi sztuki w Luksemburgu

Do 13 listopada odbywają się międzynarodowe targi sztuki
współczesnej Luxembourg Art Week. W licznych galeriach prezentowane

są rzeźby, wykłady, spektakle, projekcje, warsztaty i wycieczki z przewodnikiem...
Więcej

 
Festiwal Paris Photo

Od 10 do 13 listopada w Grand Palais odbędzie się wystawa Paris Photo.
Skupia 77 artystów i 200 galerii sztuki z całego świata. Będzie też strefa
dedykowana wschodzącym artystom (strefa Curiosa) oraz przestrzeń
dedykowana początkującym fotografom (program Carte blanche
Etudiants). Jury wybierze 4 studentów, którzy wystawią swoje prace na
paryskich dworcach... Więcej

 
Portret Warszawy lat 90.

Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum Warszawy oglądać można wystawę
"Błysk, mat, kolor", na której prezentowane są zdjęcia kilku fotografów,
a także filmy i mapy przedstawiające elementy warszawskiego życia
codziennego w latach 90... Więcej

 
Anne Schönharting w Berlinie

Do 11 grudnia w Haus am Kleistpark w Berlinie oglądać można wystawę
"Habitat" - fotografie niemieckiej artystki Anne Schönharting, która
przedstawia osoby i ich mieszkania w wyjątkowych, czasem niemal
filmowych sytuacjach... Więcej

 
María Teresa Hincapié w Barcelonie

Do 26 lutego 2023 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie
zaprasza na wystawę poświęconą kolumbijskiej artystce Maríi Teresie
Hincapié. Jej performanse skupiają się na poetyckich aspektach

codzienności i "poszukiwaniu sacrum" poprzez artystyczną kreację... Więcej

 
Śpiew gwiazd Fabienne Verdier

Do 27 marca 2023 roku w Muzeum Unterlinden w Colmar oglądać
można wystawę poświęconą Fabienne Verdier. Zbudowano ją wokół
konfrontacji obrazów tej współczesnej artystki z dziełami "wielkich
mistrzów muzeum", zarówno dawnych, jak i współczesnych.
Znajdujemy na niej jej dzieło "Tęcze", składające się z 76 płócien, oraz

"Wielki Wir Unterlinden"... Więcej
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Obrazy braci Alt wystawione w Wiedniu
Do 29 stycznia 2023 roku w Pałacu Albertina w Wiedniu prezentowana
jest wystawa poświęcona obrazom Jakoba, Franza i Rudolfa von Alt,
uznawanym za arcydzieła XIX-wiecznego austriackiego malarstwa
akwarelowego... Więcej

 
Niepokazywana część twórczości Lucii Balacescu

Do 26 marca 2023 roku w Narodowym Muzeum Sztuki w Bukareszcie
po raz pierwszy wystawiono ponad 100 prac z kolekcji artystki Lucii
Dem. Balacescu. Ekspozycję uzupełniają rodzinne fotografie, rękopisy i
inne pamiątki po artystce... Więcej

 

 
 
Kalendarz :
 

7
list.

7 listopada
Bruksela
Posiedzenie Eurogrupy

8
list.

8 listopada
Bruksela
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

9
list.

9-10 listopada
Bruksela
Minisesja Parlamentu Europejskiego

11
list.

11 listopada
Bruksela
Posiedzenie Rady na temat budżetu

13
list.

13 listopada
Słowenia
Wybory prezydenckie (II tura)

14
list.

14 listopada
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych
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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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