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В період трансформацій компанії повинні щоденно оцінювати своє
правове середовище. Саме завдяки стратегічному підходу у
розумному застосуванні правової бази та її дотриманню
("комплаєнсу") Європейський Союз може гідно відповісти на
виклики великих держав.
Читати далі
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Вибори :
Петр Павел обраний президентом Чехії, отримавши 58,32% голосів

Петр Павел, колишній начальник штабу чеської армії та незалежний
кандидат, був обраний президентом республіки з 58,32% голосів у
другому турі президентських виборів 27-28 січня. Він переміг
колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша... Читати далі

 
Фонд :

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 мільярдів євро. 27 січня Єврокомісія ухвалила запит Мальти на
перший платіж у розмірі 52,3 млн євро. Фонд пропонує вам
інтерактивну карту планів по країнах з сумами та графіками

виплат... Читати далі

 
Енергетична криза: європейські міри
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Для боротьби зі зростанням цін на енергоносії іспанський парламент
24 січня проголосував за новий пакет антиінфляційних заходів,
включаючи безкоштовний проїзд у приміських і регіональних
поїздах у 2023 році. 25 січня австрійський парламент вирішив

поширити механізм граничних цін на електроенергію, що діє з початку грудня, на
домогосподарства, в яких проживає більше трьох осіб. Фонд надає вам регулярно
оновлювану карту вжитих заходів... Читати далі

 
Україна/Росія :

Голосування щодо створення міжнародного трибуналу для лідерів Росії та Білорусі
На пленарному засіданні 23-27 січня Парламентська асамблея Ради
Європи одноголосно проголосувала за створення спеціального
міжнародного трибуналу в Гаазі для притягнення до відповідальності
російських та білоруських лідерів, відповідальних за агресивну війну
в Україні. Крім того, вони закликали держави сприяти створенню

міжнародного компенсаційного механізму для України, щоб відшкодувати завдані
війною втрати... Читати далі

Інше посилання

Саулі Нііністьо в Києві та Катрін Колонна в Одесі
24 січня Президент Фінляндії Саулі Нііністьо відвідав Київ, щоб
обговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським
політичну та матеріальну допомогу його країни Україні. Міністр
закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Одесу 26 січня,

щоб підтвердити підтримку Франції Україні та оцінити гуманітарні та військові
потреби країни... Читати далі

Інше посилання

Поставки танків в Україну
25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина
незабаром передасть Україні 14 танків Leopard 2A6 та надасть
європейським державам дозволи на передачу Україні танків цієї ж
моделі, які є на озброєнні цих країн. Заплановані також навчання

українських екіпажів та логістична підтримка. Польща оголосила про постачання
14 танків Leopard, а також польських танків. Данія та Швеція можуть передати
Україні частину своїх Leopard 2A6. Нарешті, Велика Британія та США пообіцяли
поставити Україні 14 танків Challenger 2 й 31 танк Abrams відповідно, які мають
прибути наприкінці березня... Читати далі

Інше посилання

Запуск Координаційної платформи донорів для України
Координаційна платформа донорів для підтримки відновлення та
реконструкції України була запущена 26 січня. Метою є покращення
координації та узгодженості фінансової підтримки, яка наразі склала до
49 мільярдів євро. У першій зустрічі взяли участь високопосадовці з
України, Європейського Союзу, країн "Великої сімки", а також
фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк,

Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та
Світовий банк... Читати далі

 
Подовження економічних санкцій проти Росії

27 січня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити економічні санкції
проти Росії до 31 липня 2023 року, включаючи заборону на імпорт
або передачу російської нафти до ЄС, виведення кількох російських
банків з мережі SWIFT та заходи з протидії кремлівській

дезінформації. Інші секторальні обмежувальні заходи охоплюють торгівлю,
фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт
та предмети розкоші... Читати далі

 
Єврокомісія :

Запропоновані заходи на підтримку запилювачів
24 січня Єврокомісія представила пакт, спрямований на боротьбу зі
зменшенням кількості комах-запилювачів у Європі та зупинення
негативної тенденції до 2030 року. Мета - покращити збереження
запилювачів, тобто захистити види та їхні оселища, вивчити

причини такого скорочення та запровадити національні стратегії, залучивши
громадянське суспільство та громадян... Читати далі
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Програми підтримки інвестицій у країнах-сусідах ЄС

26 січня Єврокомісія оголосила про затвердження 24 гарантійних
програм на загальну суму 2,4 млрд. євро для підтримки інвестицій у
країнах, на які поширюється політика сусідства та розширення ЄС.
Ці гарантії повинні згенерувати інвестиції на суму близько 17 млрд

євро та підтримати малі та середні підприємства, зокрема, у сфері відновлюваної
енергетики та цифрових технологій... Читати далі

 
Google адаптується до правил ЄС щодо захисту прав споживачів

Згідно з прес-комюніке Єврокомісії від 26 січня, Google
зобов'язується дотримуватися правил Європейського Союзу щодо
прозорості та зрозумілого інформування споживачів. Компанія внесе

зміни до кількох своїх продуктів, включаючи Google Store, Google Play Store,
Google Hotels та Google Flights... Читати далі

 
Європарламент :

Вшанування пам'яті жертв Голокосту з президентом Ізраїлю
В день вшанування пам'яті жертв Голокосту 26 січня у
Європарламенті виступив Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ. Він
закликав депутатів Європарламенту вживати заходів для
викорінення антисемітизму в Європі. Він висловився за зміцнення
партнерства між Європейським Союзом та Ізраїлем, "пов'язаних між

собою нерозривним зв'язком"... Читати далі

 
Презентація шведського головування в комітетах

26 січня десять шведських міністрів представили пріоритети
головування в Раді ЄС у 12 комітетах Європарламенту... Читати далі

 
Рада ЄС :

Неформальна зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ
На зустрічі в Стокгольмі 26 січня міністри юстиції та внутрішніх
справ обговорили міграційні виклики та зобов'язалися покращити
співпрацю з третіми країнами в рамках системи повернення
нелегальних мігрантів, зокрема, більш ефективно використовувати

візову політику. 27 січня у присутності представників Євроюсту вони обговорили
питання боротьби з організованою злочинністю, координації транскордонних
кримінальних розслідувань та розробки нового механізму передачі кримінальних
проваджень... Читати далі

Інше посилання

Угода про транскордонний доступ до електронних доказів
25 січня Рада ЄС підтвердила досягнуту з Європарламентом
домовленість про транскордонний доступ до електронних доказів,
який дозволить національним судовим органам отримувати
електронні докази в рамках кримінальних проваджень. Незалежно
від місцезнаходження даних, держави-члени будуть зобов'язані

надати протягом 10 днів та надалі зберігати електронні докази... Читати далі

 
Дипломатія :

Збільшення фінансової допомоги Молдові
24 січня Європейська комісія запропонувала збільшити
макрофінансову допомогу (МФД) Молдові до 145 мільйонів євро. Це
збільшення має допомогти Молдові впоратися з наслідками
вторгнення в Україну та важкою енергетичною кризою, яка триває з
жовтня 2021 року... Читати далі

 
Саміт Співтовариства країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC)

Присутній на саміті Співтовариства країн Латинської Америки та
Карибського басейну (CELAC) 24 січня, Президент Європейської
Ради Шарль Мішель підтвердив відданість Європейського Союзу
зміцненню співпраці між двома сторонами, зокрема, задля цифрової
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та кліматичної трансформації регіону. Наступний саміт ЄС-CELAC запланований на
17-18 липня... Читати далі

Інше посилання

280 мільйонів євро на "зелений" перехід Південної Африки
З метою сприяння "справедливому і зеленому відновленню"
Південної Африки Єврокомісія повідомила 27 січня, що
Європейський Союз та його держави-члени інвестують понад 280
млн євро в гранти, в тому числі 87,75 млн євро з бюджету ЄС.

Інвестиції будуть спрямовані на громадську інфраструктуру, проекти з озеленення,
реконструкцію вугільних електростанцій та розвиток стартапів... Читати далі

 
Суд ЄС :

Обмеження на обробку генетичних та біометричних даних
26 січня Суд ЄС постановив, що невибірковий та повсюдний збір
біометричних та генетичних даних будь-якого обвинуваченого для
поліцейських протоколів порушує вимогу посиленого захисту
конфіденційних персональних даних. Він роз'яснив, що такий збір,

без оцінки доказів вини обвинуваченого, може бути дозволений національним
законодавством за умови, що він є суворо необхідним і не може бути досягнутий
менш інвазивними заходами... Читати далі

 
Рішення про доступ до документів Ради ЄС

Суд ЄС постановив 25 січня, що доступ до документів, розроблених
робочими групами Ради ЄС в рамках законодавчої процедури, в
окремих випадках не підриває серйозно процес прийняття рішень
Радою ЄС та не завдає шкоди добросовісній співпраці держав-

членів. Однак він підкреслив, що європейське законодавство не передбачає
безумовного права на доступ до законодавчих документів, і що установи можуть
відмовити в доступі, обгрунтувавши це належним чином... Читати далі

 
ЄЦБ :

Співпраця у сфері банківського нагляду
ЄЦБ повідомив 25 січня про підписання Меморандуму про
взаєморозуміння з шістьма країнами-членами, які не входять до
Європейської системи банківського нагляду, з метою посилення
їхньої співпраці, оскільки їхні банківські системи пов'язані між
собою. З цією метою компетентні органи Чехії, Угорщини, Польщі,

Румунії, Швеції та Данії обмінюватимуться інформацією та координуватимуть свою
наглядову діяльність з ЄЦБ... Читати далі

 
Нова кліматична статистика у фінансовому секторі

ЄЦБ опублікував 24 січня нові статистичні показники аналізу
пов'язаних із кліматом ризиків у фінансовому секторі. Перші дані
показують, що обсяг боргових цінних паперів єврозони, маркованих
як "зелені" або "пов'язані зі сталим розвитком", подвоївся за останні

два роки... Читати далі

 
Болгарія :

Нові парламентські вибори 2 квітня
Президент Болгарії Руман Радев оголосив 24 січня, що дострокові
парламентські вибори відбудуться 2 квітня. Оскільки останні вибори
не привели до створення правлячої більшості, Румен Радев
розпустить парламент 3 лютого. Це будуть вже п'яті такі вибори за
останні два роки... Читати далі

 
Кіпр :

Соцопитування перед першим туром президентських виборів
Згідно з опитуванням, проведеним з 20 по 26 січня, незалежний
кандидат та член Демократичного об'єднання Нікос Христодулідес
лідирує в рейтингу з 26,5% голосів опитаних виборців, що планують
прийти на дільниці у першому турі президентських виборів на Кіпрі
5 лютого. Він випереджає президента Демократичного об'єднання

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/25/speech-by-president-charles-michel-at-the-celac-summit-in-buenos-aires-argentina/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/24/joint-press-release-by-charles-michel-and-ralph-gonsalves-on-24-january-2023-at-the-celac-summit-in-buenos-aires/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_353
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230016en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230016en.pdf
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https://cyprus-mail.com/2023/01/28/new-poll-confirms-christodoulides-slippage-but-maintaining-lead/


Аверофа Неофіту (21,4%) та незалежного кандидата Андреаса Мавроянніса
(19,8%)... Читати далі

 
Словаччина :

Узаконення дострокових виборів у вересні
25 січня парламент Словаччини схвалив конституційну поправку,
яка надає йому право голосувати за проведення дострокових
парламентських виборів, призначених на 30 вересня. Це рішення
було прийняте після того, як коаліційний уряд на чолі з Едуардом

Гегером втратив вотум довіри в грудні... Читати далі

Інше посилання

Словенія :
Переформатування міністерського складу

24 січня парламент Словенії затвердив новий уряд на чолі з
Робертом Голобом. Були перерозподілені портфелі шести міністрів і
створені три нових міністерства... Читати далі

 
Рада Європи :

Звіт GRECO щодо Румунії
Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) опублікувала 25
січня звіт з оцінкою та моніторингом антикорупційних заходів
Румунії. Вона відзначила деякі покращення та вважає, що рівень
дотримання Румунією вимог вже не є "глобально недостатнім".
Однак необхідно буде запровадити додаткові заходи для

запобігання ризику виникнення конфлікту інтересів. Ці заходи будуть оцінені до
грудня 2023 року... Читати далі

 
Звіт GRECO щодо Словенії

26 січня Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO)
опублікувала звіт про вжиті Словенією заходи щодо запобігання
ризику корупції серед парламентарів, суддів та прокурорів. У 2019
році GRECO була поінформована про можливе політичне втручання
законодавчої гілки влади в роботу державних службовців,

прокурорів та суддів у Словенії. У своєму звіті GRECO позитивно оцінює зусилля
Конституційного суду Словенії, спрямовані на забезпечення принципу
незалежності суддів, і вирішує припинити процедуру ad hoc стосовно Словенії...
Читати далі

 
Засідання Парламентської асамблеї

На своїй зимовій пленарній сесії з 23 по 27 січня Парламентська
асамблея Ради Європи обговорила напруженість у відносинах між
Сербією і Косово, гуманітарні наслідки блокади Лачинського
коридору та боротьбу з насильством щодо жінок. Присутня у

Страсбурзі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала
держави-учасниці дотримуватися Європейської конвенції з прав людини та
виконувати рішення Європейського суду напередодні наступного саміту глав
держав і урядів Ради Європи, який відбудеться 16-17 травня в Рейк'явіку... Читати
далі

Інше посилання

Звіт MONEYVAL щодо Естонії
В опублікованому 25 січня звіті MONEYVAL, орган Ради Європи з
протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, закликає
Естонію посилити свій потенціал у боротьбі з відмиванням грошей та
фінансуванням тероризму. У ньому визнається ефективність Естонії у
міжнародному співробітництві, використанні фінансової розвідки та

імплементації цільових фінансових санкцій ООН щодо фінансування поширення
зброї масового знищення, але водночас рекомендується посилити спроможності та
ефективність приватного сектору та правоохоронних органів... Читати далі

 
МВФ :

Звіт про економіку Чехії
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https://www.gov.si/en/news/2023-01-24-reorganisation-will-contribute-to-more-successful-government-work/
https://www.gov.si/en/news/2023-01-24-reorganisation-will-contribute-to-more-successful-government-work/
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20 січня Міжнародний валютний фонд опублікував звіт про
економіку Чехії. Етап постпандемічного відновлення економіки був
ускладнений війною в Україні. Очікується, що економічне зростання
впаде з 2,5% у 2022 році до -0,5% у 2023 році. У звіті зазначається,
що до 2024 року очікується відновлення зростання, а напружена
ситуація на ринку праці, зменшиться, зокрема, завдяки інтеграції

українських біженців... Читати далі

 
Культура :

Брюссельський арт-ярмарок
Брюссельський арт-ярмарок (BRAFA) проходить до 5 лютого у
виставковому центрі Ейзель. Ар-нуво знаходиться в центрі уваги
цьогорічного ярмарку, який об'єднує 130 учасників з 15 країн
світу... Читати далі

 
Леонардо да Вінчі та Френсіс Бекон у венеційському Палаццо Лоредан

До 27 квітня в Палаццо Лоредан у Венеції проходить виставка, що
досліджує тему карикатури та змін у способах зображення рис
обличчя в живописі. На виставці представлено понад 75 робіт, серед
яких роботи Леонардо да Вінчі та Френсіса Бекона... Читати далі

 
"Hепридумані історії" у МСМ Валь-де-Марн

Музей сучасного мистецтва у Валь-де-Марн запрошує відвідати з 4
лютого по 17 лютого колективну виставку "Непридумані історії". У
своїх роботах близько сорока митців ставлять під сумнів наші
стосунки з реальністю та вигадкою... Читати далі

 
Поетичнийо опір у Барселоні

Фундація Foto Colectania в Барселоні представляє з 2 лютого по 28
травня виставку "Марсело Бродськи. Поетичний опір", присвячена
фотографу Марсело Бродськи, чия творчість пов'язана з боротьбою
за права людини. Виставка об'єднує деякі з найвідоміших
фотографічних серій Бродського, серед яких серія світлин,
присвячена наслідкам диктатури в Аргентині... Читати далі

 
Яніна Веґжиновська у Варшаві

До 12 березня в галереї Studio у Варшаві проходить виставка,
присвячена Яніні Веґжиновській та жінкам-художницям, які активно
працювали у світі мистецтва у XX-му столітті. Виставка має на меті
привернути увагу до жінок, чия творчість залишилася
непоміченою... Читати далі

 
Світлини Гаурі Джилл

Виставка фотографки Гаурі Джилл у Музеї Луїзіана в Хумлебеку
(Данія) триватиме до 10 квітня. Понад двадцять років художниця
спостерігає за повсякденним життям індійських селян.

Зосереджуючи свою роботу на таких темах, як ідентичність та приналежність, вона
хоче дати голос вразливим верствам населення в сучасній Індії... Читати далі

 
Далі та Гауді у "Водоймах Світла" у Бордо

До 7 січня 2024 року в центрі цифрових мистецтв "Водойми Світла"
(Le Bassin des Lumières) у Бордо триватимуть дві імерсивні виставки,
присвячені Далі та Гауді. Шедеври Далі, в тому числі "Постійність
пам'яті", демонструються під музику Pink Floyd. Глядачеві також

пропонують поблукати деякими з найбільших архітектурних творів Гауді, зокрема
парком Гуель... Читати далі

 
Рудольф Леві у Палаццо Пітті
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До 30 квітня Художній музей "Галерея Уффіці" у Флоренції вшановує
пам'ять Рудольфа Леві, німецького художника-експресіоніста, учня
Матісса, який загинув після депортації до концтабора. 47 робіт
розповідають про сповнене випробувань життя художника, від його

ранніх років до періоду життя у вигнанні в Іспанії, Франції, США, Далмації та
Флоренції... Читати далі
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