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Як Європа може досягти амбітних цілей в галузі наукових
досліджень?

Автор: Maria LEPTIN

Через рік після надання Радою ЄС висновків щодо управління
Європейським дослідницьким простором (European Research Area,
ERA), останній вимагає зміни глобального підходу, щоб ресурси
більше не були розпорошені і роздроблені між 27 різними
системами. 
Читати далі
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На першій шпальті : 
Європа потребує нового інвестиційного плану

Зіткнувшись з енергетичною кризою, яка почалася задовго до війни
в Україні, європейська промисловість опинилася під загрозою
масової делокалізації в умовах зростання витрат. Щоб вирішити цю
проблему, Європейський Союз повинен запустити великий
інвестиційний план, що дозволить встановити верхню межу цін на

електроенергію та дотувати критичні галузі, пише Жан-Домінік Жюльяні... Читати
далі

 
Фонд : 

Енергетична криза: європейські міри
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили низку заходів. 29 листопада Уряд
Словаччини прийняв рішення оподатковувати надприбутки
виробників електроенергії, отримані в період з 1 грудня 2022 року

по 31 грудня 2024 року, за ставкою 90%. Уряд Німеччини заявив 25 листопада, що
56 млрд євро з 200 млрд євро плану підтримки буде використано на субсидування
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природного газу та централізованого теплопостачання, а 43 млрд євро - на
електроенергію. Фонд пропонує постійно оновлювану карту, яка допоможе вам у
всьому розібратися... Читати далі

 
Плани європейського відновлення: цифри та пріоритети

З метою реагування на економічні та соціальні наслідки пандемії
Covid-19 Європейський Союз створив фонд відновлення у розмірі
672,5 млрд. євро, який отримав назву "Фонд відновлення та
стійкості", для держав-членів у формі грантів та кредитів. 30
листопада Єврокомісія затвердила план відновлення для Угорщини,

платіж за яким буде здійснений лише за умови виконання угорським урядом 17
коригувальних заходів, а також 27 інших реформ, пов'язаних із забезпеченням
верховенства права та незалежності судової гілки влади. Вона також виплатила 85
млн євро Кіпру. Фонд надає інтерактивну карту планів по кожній країні з сумами,
графіками та пріоритетами... Читати далі

 
Україна/Росія : 

Угода про встановлення верхгьої межі на російську нафту
5 грудня набула чинності встановлена верхня межа ціни на
російську сиру нафту, яка має на меті зменшити фінансування війни
Росією, а 2 грудня ця межа була погоджена Радою ЄС, G7 та
Австралією на рівні 60 доларів за барель. Ціновий ліміт буде

переглядатися кожні два місяці, а механізм включає "статтю про надзвичайні
ситуації", яка дозволяє транспортувати нафту за ціною, вищою за ліміт, якщо
здоров'я та безпека людей або навколишнє середовище перебувають під
загрозою. Нові санкції мають бути застосовані до всіх перероблених
нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року... Читати далі

Інше посилання

Порушення санкцій додані до переліку кримінальних злочинів
З метою забезпечення кращої імплементації санкцій, запроваджених
проти Росії, 28 листопада Рада ЄС схвалила включення порушення
санкцій до переліку кримінальних злочинів. 2 грудня Єврокомісія
запропонувала перелік кримінальних злочинів, пов'язаних з

порушенням санкцій, який включає, серед іншого, будь-які дії, спрямовані на
надання коштів або економічних ресурсів, або дозвіл на в'їзд на територію
держави-члена підсанкційних осіб або організацій... Читати далі

Інше посилання

Пропозиції щодо відповідальності Росії за скоєні нею міжнародні злочини
30 листопада Єврокомісія представила варіанти, як гарантувати
відповідальність Росії за злочини, скоєні в Україні. Вони включають
створення нової структури для управління, інвестування та
використання надходжень від 300 млрд. євро російських державних

активів, які наразі заморожені та заблоковані ЄС та його партнерами для України,
у тому числі для виплати репарацій. Єврокомісія пропонує створити спеціальний
міжнародний незалежний трибунал або "гібридний трибунал", який міг би
поєднати національну юрисдикцію конкретної країни і процес на основі
міжнародного права з суддями з різних країн. Крім того, міністри юстиції G7, які
зустрілися 28-29 листопада в Берліні, домовилися про більш інтенсивну і
прискорену співпрацю в розслідуванні, щоб жоден воєнний злочин "не залишився
безкарним"... Читати далі
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Засідання міністрів закордонних справ країн ОБСЄ
На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Лодзі 1 та 2
грудня обговорили вплив війни в Україні на регіональну безпеку в

просторі ОБСЄ. Відбувся обмін думками щодо викликів енергетичній безпеці та
зростаючих ризиків торгівлі людьми. Високий представник ЄС Жозеп Боррель
закликав країни-члени ЄС надати всебічну підтримку Україні та висловив
сподівання, що заарештовані в рамках санкцій активи будуть використані для
фінансування відновлення України... Читати далі

Інше посилання

Засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на засіданні у
Бухаресті 29-30 листопада засудили злочини Росії в Україні та
спроби анексії української території. Вони заявили, що

підтримуватимуть Україну в її відбудові та зміцнюватимуть партнерство "в ході
реалізації нею своїх євроатлантичних прагнень". Вони також обговорили питання
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вступу Фінляндії та Швеції і зближення з країнами Західних Балкан. Міністри
заявили, що розробляють спільну протидію та оборонну стратегію проти будь-
якого нападу на країни-члени Альянсу... Читати далі

 
Роль місцевих та регіональних органів влади у забезпеченні стійкості України

Згідно опублікованому 2 грудня звіту ОЕСР, місцеві та регіональні
органи влади забезпечили життєстійкість українського суспільства з
початку війни. Реформи регіонального розвитку та децентралізації,
що впроваджуються з 2014 року, відіграли важливу роль у захисті

цивільного населення, забезпеченні доступу та якості місцевих публічних послуг,
реєстрації переміщення громадян під час війни та забезпеченні безперервного
доступу до соціальних виплат. Звіт містить низку рекомендацій щодо організації
відбудови, зокрема, щодо залучення регіонів та громад до розробки планів
відновлення... Читати далі

 
Італія поновила військову підтримку Україні на 2023 рік

1 грудня Уряд Італії ухвалив постанову, якою дозволив постачати
Україні військове майно, матеріали та обладнання до 31 грудня 2023
року... Читати далі

 
Єврокомісія : 

Стратегія для європейського ринку безпілотників
29 листопада Єврокомісія представила стратегію розвитку
європейського ринку безпілотників. Вона передбачає розвиток
нових послуг безпілотників до 2030 року, таких як екстрені служби,
картографування та спостереження, доставка медикаментів, а також
послуги повітряної мобільності, включаючи повітряне таксі.

Європейська система управління безпілотним рухом буде впроваджена до січня
2023 року... Читати далі

 
Пропозиція щодо призупинення виділення коштів ЄС для Угорщини

Єврокомісія визнала 30 листопада, що вжиті Угорщиною
коригувальні заходи в рамках механізму обумовленості
верховенства права, є недостатніми для усунення загроз для
бюджету ЄС, і запропонувала призупинити виплату 7,5 млрд. євро в
рамках політики згуртуваності. Водночас був схвалений план

відновлення Угорщини, платіж за яким буде здійснений лише за умови виконання
угорським урядом 17 коригувальних заходів, а також 27 інших реформ, пов'язаних
з забезпеченням верховенства права та незалежності судової гілки влади. Рада ЄС
має затвердити ці дві пропозиції до 19 грудня... Читати далі

 
Перегляд правил про упаковку та відходи упаковки

30 листопада Єврокомісія запропонувала нові правила, спрямовані
на заохочення багаторазового використання упаковки та відмови від
непотрібної упаковки. Метою є обмеження надмірного пакування та
покращення обміну інформацією про переробку, зокрема, шляхом
чіткого маркування. Мета полягає в тому, щоб до 2030 року на

європейському ринку була присутня лише упаковка, придатна для вторинної
переробки... Читати далі

 
Європарламент : 

Подальші дії за підсумками Конференції щодо майбутнього Європи
Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії, а також
європейські громадяни зустрілися 2 грудня, щоб підбити підсумки
роботи за результатами Конференції щодо майбутнього Європи. Всі

три інституції взяли на себе зобов'язання реалізувати запропоновані громадянами
заходи. Згідно з аналізом Ради ЄС, близько 95% пропозицій можуть бути
реалізовані без перегляду європейських договорів... Читати далі

Інше посилання

Зустріч з керівником Офісу Президента України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 3 грудня зустрівся з делегацією
Комітету у закордонних справах та Підкомітету з питань безпеки та оборони

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_209531.htm?selectedLocale=uk
https://www.oecd.org/newsroom/regional-and-municipal-authorities-key-to-ukraine-s-resilience.htm
https://www.oecd.org/newsroom/regional-and-municipal-authorities-key-to-ukraine-s-resilience.htm
https://www.thedefensepost.com/2022/12/02/italy-backs-sending-weapons-ukraine/
https://www.thedefensepost.com/2022/12/02/italy-backs-sending-weapons-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58022/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-les-citoyens-exigent-davantage-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58022/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-les-citoyens-exigent-davantage-de-l-ue
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/conference-on-the-future-of-europe-feedback-event-with-citizens/
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-rozrahovuye-na-podalshu-potuzhnu-pidtrimku-z-boku-y-79601


Європейського Парламенту. Він висловив сподівання на отримання
гарантій безпеки від Європарламенту та попросив його підтримки у
питанні посилення санкцій проти Росії... Читати далі

 
Рада ЄС : 

Засідання міністрів, відповідальних за конкурентоспроможність
1 грудня міністри промислової політики погодили Закон про чіпи
(Chips Act), який має на меті зменшити європейську залежність від
постачальників напівпровідників. Вони також ухвалили спільну
позицію щодо законодавства про корпоративну відповідальність та
загальний підхід до захисту географічних зазначень для ремісничих

та промислових товарів. Вони також погодили європейський туристичний
календар до 2030 року. 2 грудня міністри, відповідальні за наукові дослідження,
ухвалили висновки щодо нової інноваційної програми. Вони обговорили науку як
інструмент сприяння виробленню політики в державах-членах ЄС, а також головні
приниципи з підвищення цінності знань... Читати далі

Інше посилання

Засідання міністрів з питань розвитку
28 листопада міністри з питань розвитку наголосили на необхідності
продовження партнерських відносин з країнами Африки. Вони
обговорили реакцію ЄС на кризи в Україні та Афганістані, а також
схвалили "поглиблений та посилений підхід до задоволення

основних потреб", спрямований на підтримку афганського населення. Міністри
також закликали до проактивного реагування на кризові ситуації, пов'язані зі
стихійними лихами... Читати далі

 
Засідання міністрів освіти, молоді, культури та спорту

Міністри освіти 28 листопада ухвалили рекомендації щодо успішного
освітнього процесу та благополуччя дітей в епоху цифрової освіти.
29 листопада міністри культури додали до Плану роботи у сфері
культури на 2023-2026 рр. окрему програму дій щодо України,
спрямовану на підтримку українського культурного сектору та його

спадщини. Був обговорений хід підготовки законодавчої пропозиції щодо
ухвалення європейського акта про свободу ЗМІ. Міністри, відповідальні за спорт,
обговорили вплив кризи на цей сектор та впровадження сталої спортивної
інфраструктури... Читати далі

 
Цифрові фінанси, кібербезпека, "належна обачність", іноземні субсидії та сталий
розвиток

28 листопада Рада ЄС остаточно ухвалила директиву про звітність
компаній щодо сталого розвитку, яка зобов'язує їх ділитися даними
про їхній вплив на суспільство та навколишнє середовище, а також
положення про іноземні субсидії, щоб забезпечити справедливі
правила гри на єдиному ринку, якщо субсидії призводять до

диспропорцій. Вона також затвердила нові вимоги до співпраці між державами-
членами з метою підвищення стійкості кібербезпеки та регламент щодо цифрової
операційної стійкості банків та інших фінансових установ. 30 листопада Рада
ухвалила свою позицію щодо нових правил "належної обачності/дью ділідженс",
які застосовуються для великих компаній ЄС та компаній з країн, що не входять до
ЄС, але працюють в ЄС... Читати далі
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Трилогії : 
Угода про співробітництво європейських правоохоронних органів

30 листопада Європарламент та Рада ЄС досягли домовленості про
співробітництво між правоохоронними органами з метою
покращення боротьби з транскордонною злочинністю. Нове
законодавство має на меті спростити організацію та процедури
обміну інформацією між правоохоронними органами держав-членів
ЄС, включаючи створення спільної бази даних, доступ до якої

можливий через єдиний європейський контактний центр... Читати далі

 
Угоди про споживче кредитування та електронну комерцію
2 грудня Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо посилення
захисту фізичних осіб, які отримують споживчі кредити, та запобігання
виникненню надмірної заборгованості. Вони також досягли попередньої

https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-rozrahovuye-na-podalshu-potuzhnu-pidtrimku-z-boku-y-79601
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/12/01/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/12/01/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/11/28/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/11/28/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2022/11/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2022/11/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/digital-finance-council-adopts-digital-operational-resilience-act/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/digital-finance-council-adopts-digital-operational-resilience-act/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/eu-decides-to-strengthen-cybersecurity-and-resilience-across-the-union-council-adopts-new-legislation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-rules-for-large-companies/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-approval-to-tackling-distortive-foreign-subsidies-on-the-internal-market/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/29/police-cooperation-council-presidency-and-european-parliament-agree-on-a-directive-to-improve-information-exchange-between-law-enforcement-authorities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/29/police-cooperation-council-presidency-and-european-parliament-agree-on-a-directive-to-improve-information-exchange-between-law-enforcement-authorities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/02/council-and-european-parliament-agree-to-improve-protection-for-consumers-applying-for-credit/


домовленості 29 листопада щодо забезпечення відповідності
стандартам ЄС непродовольчих споживчих товарів, що продаються
як офлайн, так і онлайн. Тепер Європарламент і Рада ЄС мають
формально затвердити угоду... Читати далі

Інше посилання

Угода про додаткові заходи щодо Сполученого Королівства
Головуючі в Раді ЄС та Парламент 30 листопада досягли попередньої
домовленості щодо заходів, які ЄС може вжити для спонукання
Сполученого Королівства до виконання Угоди про вихід та Угоди про
торгівлю і співробітництво. Проект включає в себе заходи

збалансування та компенсаційні міри, тимчасове призупинення пільгового режиму
для певних товарів, а також кроки, що обмежують торгівлю, інвестиції,
ліцензування та діяльність авіаперевізників... Читати далі

 
Дипломатія : 

Зустріч Сі Цзіньпіна та Шарля Мішеля
1 грудня у Пекіні під час зустрічі з Головою КНР Сі Цзіньпіном
Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав Китай
використати свій вплив на Росію для дотримання нею Статуту ООН,
а обидва лідери наголосили на неприйнятності російських ядерних

погроз. Шарль Мішель відновив діалог між ЄС та Китаєм щодо дотримання прав
людини та становища меншин, зокрема в Сіньцзяні. Політики також обговорили
питання Тайваню, торговельного партнерства, співпраці над міжнародним
договором щодо пандемій та боротьби зі зміною клімату... Читати далі

 
Співпраця з Японією у сфері відновлюваного водню

Європейський Союз та Японія підписали 2 грудня Меморандум про
посилення співпраці з метою стимулювання інновацій та сприяння
розвитку міжнародного водневого ринку. Уряди, промисловість,
науково-дослідні установи та місцеві органи влади працюватимуть

разом над виробництвом, торгівлею, транспортуванням, зберіганням та розподілом
відновлюваного водню... Читати далі

 
Рада АКТ-ЄС

29 листопада на 45-му засіданні Ради з країнами Африки,
Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (АКТ) міністри
обговорили партнерство в умовах пост-Котону, зокрема,

торговельно-економічне та фінансове співробітництво, а також боротьбу з
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У контексті нинішньої
продовольчої та енергетичної кризи Європейський Союз нагадав про свою
готовність надавати підтримку країнам АКТ. Міністри обговорили питання
імплементації стратегії Global Gateway... Читати далі

 
Фінансова підтримка збройних сил п'яти країн

Рада ЄС ухвалила 1 грудня заходи з надання допомоги збройним
силам п'яти країн в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). 10
млн. євро будуть виплачені Боснії і Герцеговині, 20 млн. євро -
Грузії, 6 млн. євро - Лівану та 12 млн. євро - Мавританії. Крім того,
для підтримки розгортання Сил оборони Руанди в Мозамбіку Рада ЄС

ухвалила рішення про надання допомоги на суму 20 млн. євро... Читати далі

 
Німеччина : 

Ратифікація Угоди про вільну торгівлю між ЄС та Канадою
1 грудня Бундестаг 559 голосами проти 110 ратифікував
Всеохоплюючу економічну та торговельну угоду (CETA), яка була
підписана між Європейським Союзом та Канадою у 2016 році та
застосовується на тимчасовій основі з 2017 року. Ця ратифікація

відбулася після позитивного рішення Федерального конституційного суду. Для
того, щоб угода повністю вступила в силу, її мають ратифікувати ще одинадцять
держав-членів... Читати далі

Інше посилання

Франція : 
Державний візит до Сполучених Штатів Америки

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/02/council-and-european-parliament-agree-to-improve-protection-for-consumers-applying-for-credit/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/29/council-and-european-parliament-agree-on-new-product-safety-rules/
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/01/remarks-by-president-charles-michel-following-his-visit-to-china/
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/01/european-peace-facility-council-adopts-assistance-measures-in-support-of-the-armed-forces-of-five-countries/
https://www.reuters.com/markets/german-parliament-votes-ratify-ceta-trade-agreement-with-canada-2022-12-01/
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Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся зі своїм американським колегою
Джо Байденом 1 грудня під час державного візиту до Вашингтона.
Лідери двох країн заявили про наміри співпрацювати задля
зміцнення глобальної безпеки та процвітання, боротьби зі зміною
клімату та її наслідками, а також просування демократичних

цінностей. Вони підтвердили свою незмінну підтримку України та необхідність
припинення війни. 30 листопада Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню та
його американський колега Ллойд Остін підписали декларацію про наміри щодо
поглиблення та зміцнення військового співробітництва між двома країнами...
Читати далі

Інше посилання

Угода між Dassault та Airbus щодо SCAF
Генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є повідомив 1
грудня про укладення угоди з Airbus щодо виробництва винищувача
нового покоління, головної складової проекту Future Air Combat

System (SCAF), який ведуть Франція, Німеччина та Іспанія. Угода стосується
розробки пілотного зразка, який має піднятися в повітря приблизно в 2029 році.
Також в угоді затверджений Dassault в ролі генерального підрядника та
розробника літака... Читати далі

 
Ірландія : 

Компанія Мeta оштрафована за порушення правил захисту персональних даних
28 листопада Комісія з захисту даних Ірдандії, діючи від імені ЄС,
оштрафувала компанію Meta Platforms Ireland Limited, яка обробляє
дані Facebook, на 265 млн. євро за результатами проведеного за
дорученням ЄС розслідування щодо порушення Загального

регламенту про захист даних (GDPR), зокрема, за неналежний захист даних своїх
користувачів. Крім того, компанія повинна буде вжити низку коригувальних
заходів... Читати далі

 
Візит Урсули фон дер Ляєн щодо Північноірландського протоколу

Перебуваючи з візитом у Дубліні 1 грудня, Президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн нагадала ірландському парламенту, що
пріоритетом ЄС після Brexit залишається належне функціонування
єдиного ринку, що виключає створення кордону на острові. Вона

привітала "більш прагматичний" підхід Уряду Великої Британії до питання
Північноірландського протоколу, який, за її словами, може призвести до його
позитивного вирішення... Читати далі

Інше посилання

Італія : 
Середземноморські діалоги

2 та 3 грудня у Римі за участю Президента Серджо Маттарелли та
Голови уряду Джорджи Мелоні відбулися 8-мі Середземноморські
діалоги - Rome Med, організовані Міністерством закордонних справ
Італії та Інститутом досліджень міжнародної політики. Прем'єр-
міністерка заявила, що управління процесом репатріації має бути

"європеїзоване", щоб зменшити тиск на країни Півдня. Вона закликала ЄС
відновити міграційну співпрацю з африканськими та середземноморськими
партнерами, більше залучати їх до боротьби з торгівлею людьми... Читати далі

Інше посилання

Косово : 
Скасування візового режиму

30 листопада Рада ЄС проголосувала за надання безвізового режиму
для власників паспортів, виданих у Косово, на період до 90 днів
протягом будь-якого 180-денного періоду. Лібералізація візового
режиму тепер має бути узгоджена з Європарламентом та набуде

чинності не пізніше 1 січня 2024 року... Читати далі

 
Рада Європи : 

Нові підписанти Протоколу до Конвенції про кіберзлочинність
Хорватія, Молдова, Словенія, Шрі-Ланка, Україна та Велика Британія
підписали 30 листопада Другий додатковий протокол до
Будапештської конвенції про співробітництво та розкриття
електронних доказів. Метою є посилення співпраці з

постачальниками послуг, негайна взаємодія у разі виникнення надзвичайних
ситуацій та проведення спільних розслідувань... Читати далі
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/30/kosovo-council-agrees-negotiating-mandate-on-visa-free-travel/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/30/kosovo-council-agrees-negotiating-mandate-on-visa-free-travel/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/enhanced-co-operation-and-disclosure-of-electronic-evidence-new-countries-join-additional-protocol-to-cybercrime-convention
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Звіт про бельгійські в'язниці

Згідно з доповіддю, опублікованою 29 листопада Комітетом Ради
Європи з запобігання катуванням, бельгійська пенітенціарна система
страждає від переповненості та недоукомплектованості персоналом,
що призводить до насильства між ув'язненими. Звіт містить

рекомендації бельгійському уряду щодо підготовки персоналу, модернізації
в'язниць та освітньо-професійної діяльності... Читати далі

 
НАТО : 

Навчання Cyber Coalition
З 28 листопада по 2 грудня у Таллінні та в онлайн-режимі пройшли
навчання з кіберзахисту "Кіберкоаліція-22". У заході взяли участь 26
країн Альянсу, а також Фінляндія, Швеція, Грузія, Ірландія, Японія,
Швейцарія і Європейський союз, представники приватного сектору

та наукових кіл. Такі навчання НАТО проводить щорічно... Читати далі

 
Євростат : 

Зниження інфляції в єврозоні
Згідно з опублікованими 30 листопада даними Євростату, річна
інфляція в єврозоні в листопаді склала 10% порівняно з 10,6% у
жовтні. Найнижчий показник був зафіксований в Іспанії - 6,6%, а
найвищий у Латвії - 21,7%. Основним чинником інфляції є
енергоносії, далі йдуть продукти харчування, алкоголь та тютюн,

промислові товари за виключенням енергоносіїв та послуги.. Читати далі

 
Євробарометр : 

Опитування щодо євро
Згідно з оприлюдненими 2 грудня даними Євробарометру, 77%
опитаних вважають, що євро вигідний для ЄС, а 69% - що він
вигідний для їхньої країни. Крім того, 75% підтримують план
відновлення та стійкості, а 80% - інструмент підтримки зайнятості

SURE, запроваджений під час пандемії COVID-19. Опитування також показало, що
64% респондентів виступають за скасування монет номіналом 1 та 2 центи...
Читати далі

 
Дослідження/Звіти : 

Звіти щодо якості повітря
Згідно з доповіддю, опублікованою 24 листопада Європейським
агентством з навколишнього середовища, забруднення повітря
становить найбільший ризик для здоров'я в Європі, особливо в
міських районах, де 96% населення у 2020 році піддавалися впливу

дрібнодисперсних частинок, що перевищують рівень, рекомендований Всесвітньою
організацією охорони здоров'я. Крім того, згідно з доповіддю про викиди метану
від 30 листопада, політика скорочення викидів CH4 призведе до швидкого
зменшення наслідків зміни клімату в короткостроковій перспективі. Аналіз
показує, що метан є короткоживучим парниковим газом, який затримує набагато
більше тепла, ніж вуглекислий газ... Читати далі

Інше посилання

Культура : 
Європейська культурна солідарність з Україною

Світ культури мобілізується для України. У Франції концерт
баскських пісень на підтримку ЮНІСЕФ відбудеться 9 грудня у
церкві громади Гетарі. У місті Мірекур 28 грудня відбудеться
концерт, організований асоціацією "Liouba Lorr'Ukraine". У

британському місті Твікенхем 11 грудня відбудеться різдвяний благодійний
концерт, на якому прозвучать українські та англійські різдвяні пісні у виконанні
всесвітньо відомих музикантів та співаків. У Німеччині благодійний гурт "Echte
Ärzte" збиратиме кошти для допомоги Україні на концерті 16 грудня у Берліні. 6
грудня відома українська співачка Джамала виступить у м.Торунь (Польща)...
Читати далі

 
ArteKino: онлайн-фестиваль європейського кіно

https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-torture-committee-highlights-continuing-overcrowding-and-staff-shortages-in-belgium-s-prisons
https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-torture-committee-highlights-continuing-overcrowding-and-staff-shortages-in-belgium-s-prisons
https://act.nato.int/articles/exercise-cyber-coalition-2022-concludes-estonia
https://act.nato.int/articles/exercise-cyber-coalition-2022-concludes-estonia
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15265536/2-30112022-AP-EN.pdf/bbfcf655-d7fb-c928-3f54-29b9c808209c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15265536/2-30112022-AP-EN.pdf/bbfcf655-d7fb-c928-3f54-29b9c808209c
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2663
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2663
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022
https://www.eea.europa.eu/publications/methane-emissions-in-the-eu
https://www.unidivers.fr/event/concert-de-solidarite-pour-lukraine-slava-ukraini-mirecourt-vosges-2022-12-28/
https://www.unidivers.fr/event/concert-de-solidarite-pour-lukraine-slava-ukraini-mirecourt-vosges-2022-12-28/
https://artekinofestival.arte.tv/en


Протягом грудня триває онлайн-фестиваль європейського кіно ArteKino,
організований телеканалом Arte. 12 фільмів молодих європейських
кінематографістів демонструються французькою, німецькою,
англійською, іспанською, польською та італійською мовами. Фільм,

який отримає "Приз глядацьких симпатій" за підсумками голосування інтернет-
глядачів, виграє 20 000 євро. Ще один приз буде вручений від Молодого журі.
Приз Кіномана отримає шляхом жеребкування один із глядачів, який проголосував
за щонайменше 8 різних фільмів під час конкурсу... Читати далі

 
Український модернізм у Мадриді

Виставка "В очах бурі: Модернізм в Україні, 1900-1930-ті роки"
триватиме в мадридському Музеї Тіссена-Борнеміса до 30 квітня
2023 року. На виставці, організованій у партнерстві з Національним
художнім музеєм України, представлені 70 творів. Вперше така

велика колекція сучасного мистецтва представлена за межами України... Читати
далі

 
Макс Бекманн у Мюнхені

До 12 березня 2023 року в Пінакотеці сучасності в Мюнхені
триватиме виставка "Departure", присвячена німецькому живописцю
та графіку ХХ-го століття Максу Бекманну. Представлені на виставці
картини досліджують тему подорожей, яка була дуже близькою
художнику, позначеному травмою війни та вигнання, але водночас

потребою свободи та бажанням мандрувати... Читати далі

 
Венеціанський ренесанс у Парижі

До 26 березня 2023 року в Палаці Морського міністерства (Hôtel de
la Marine) будуть представлені роботи венеціанської Галереї Giorgio
Franchetti alla Ca'd'Oro, зачиненої наразі на реставрацію. В

експозиції представлені понад 70 робіт великих майстрів епохи Відродження,
присвячених історії Венеції... Читати далі

 
Новий погляд на Джотто в Роверето

Музей сучасного та новітнього мистецтва міста Роверето до 19 березня
2023 року проводить виставку "Джотто і ХХ-те століття", на якій
представлені роботи сучасних художників, натхненних творчістю
Джотто, майстра, який здійснив революцію в середньовічному
живописі... Читати далі

 
Малґожата Мірга-Тас у Кракові

"Мандрівні образи" - перша персональна виставка провідної
представниці сучасного ромського мистецтва Малґожати Мірга-Тас
триватиме до 5 березня 2023 року в Міжнародному культурному

центрі у Кракові. До неї увійшла велика добірка робіт, виконаних мисткинею у
2017-2022 роках, а також нові твори, присвячені, зокрема, історії ромської
громади в Новій Гуті та темі пам'яті ромів... Читати далі

 
Щорічна виставка Королівської академії мистецтв Ольстера

Королівська академія мистецтв Ольстера в Белфасті, яка об'єднує
широке коло митців, що працюють у Північній Ірландії, проводить
свою щорічну виставку в Музеї Ольстера до 3 січня 2023 року. З цієї
нагоди публіці будуть представлені роботи як відомих так і молодих
художників з усього світу, а також роботи академіків КАМ... Читати
далі

 
Виставка "Інтимне та я" в Луврі-Ланс

В рамках свого 10-річного ювілею філія музею Лувр у місті Ланс
ініціювала новаторський для музейного світу проект: вся робота над
створенням виставки про місце мистецтва в інтимному була

доручена групі молодих людей, які перебувають у ситуації професійної та
соціальної реінтеграції. Проект триватиме до 27 березня 2023 року... Читати далі
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6 грудня 2022
Брюссель
Рада з економічних та фінансових питань 
Рада з питань телекомунікацій
Тірана
Саміт ЄС-Західні Балкани
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8-9 грудня 2022
Брюссель
Рада з питань правосуддя та внутрішніх справ 
Рада з питань зайнятості, соціальної політики та охорони здоров'я
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11-12 грудня 2022
Брюссель
Рада з питань сільського господарства та рибальства
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