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Чи все ще може Європейський Союз змінити долю Балкан?

Автори: Jean Bizet, Fabrice Hugot

Зрозуміло, що Балканський регіон є європейським. Але чи буде
легко цим країнам прийняти правила спільноти Європейського
Союзу? Чи може їм підійти модель ЄС? Чи зможуть вони
впровадити нову форму федералізму після століть залежності? І,
нарешті, чи може Європейський Союз подолати балканське
прокляття? Безумовно, європейська політична спільнота пропонує
привабливу перспективу розвитку, але вона не повинна бути
залою очікування без майбутнього; вона повинна забезпечити

надання реального статусу приналежності до Спільноти цінностей.
Читати далі
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На першій шпальті :
Оголосити війну поза законом

Для Європи підтримка України - це захист власної лінії фронту.
Поведінка агресора, який застосував силу, щоб зробити свою точку
зору домінуючою, повинна бути вигнана з Європи, яка є такою
вразливою від спричинених історією образ та страхів, пише Жан-
Домінік Жюльяні... Читати далі

 
Вибори :

Нікос Христодулідіс був обраний президентом Республіки Кіпр
Нікос Хрістодулідіс (незалежний, центр) був обраний Президентом
Республіки Кіпр 12 лютого в другому турі президентських виборів,
отримавши 51,97% голосів виборців. Андреас Мавройянніс
(незалежний, лівий) отримав 48,03%. Явка виборців склала
72,45%... Читати далі
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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. 8 лютого Єврокомісія здійснила другий платіж
Португалії у розмірі 1,8 млрд євро. Єврокомісія також затвердила
позитивну попередню оцінку запитів на фінансову допомогу від Чехії

та Словаччини. Фонд надає інтерактивну карту планів по країнах із зазначенням
сум та графіків реалізації... Читати далі

 
Енергетична криза: європейські міри

Для боротьби зі зростанням цін на енергоносії уряд Бельгії 6 лютого
прийняв рішення про нові заходи, включаючи продовження дії 6%
ставки ПДВ на газ та електроенергію. 8 лютого уряд Нідерландів
оголосив про створення надзвичайного фонду у розмірі 49 мільйонів

євро для допомоги малозабезпеченим домогосподарствам в оплаті рахунків за
енергоносії. Фонд надає регулярно оновлювану карту вжитих заходів... Читати далі

 
Європейська рада :

Висновки Європейської Ради
На позачерговому засіданні Європейської Ради 9 лютого глави
держав та урядів прийняли президента України Володимира
Зеленського, який звернувся до них з проханням збільшити
військову підтримку. Лідери затвердили висновки щодо війни в

Україні, економіки, міграції, діалогу між Белградом і Приштиною, а також
землетрусу в Туреччині та Сирії. Вони обговорили перші пропозиції Єврокомісії
щодо промислової частини "Зеленого пакту", представленого у відповідь на
американський IRA, та адаптації правил надання державної допомоги. Вони також
домовилися розробити посилені європейські заходи з контролю за зовнішніми
кордонами... Читати далі

Інше посилання

Україна/Росія :
Виступи Володимира Зеленського в Лондоні, Парижі та Брюсселі

8 лютого президент України Володимир Зеленський виступив у
Британському парламенті в Лондоні, а потім зустрівся з Президентом
Франції Емманюелем Макроном та Канцлером Німеччини Олафом
Шольцем у Парижі. У своїх зверненнях він просив про поставки зброї та
винищувачів. 9 лютого Володимир Зеленський відвідав Брюссель, де
виступив у Європарламенті, подякувавши Європейському Союзу за

допомогу. На спеціальному засіданні Європейської Ради він відстоював
необхідність нових санкцій проти Росії та створення трибуналу для засудження
російської злочинної агресії... Читати далі
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Постачання танків Німеччиною
8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту
до Києва повідомив, що понад 178 танків Leopard 1A5 будуть
відправлені в Україну. Двадцять таких танків з німецьких
промислових запасів, закуплених урядами Данії, Нідерландів і

Німеччини, мають бути доставлені до літа. Німеччина також планує до кінця
лютого поставити нові керовані ракети, п'ять зенітних САУ Gepard та п'ять
інженерних танків Badger. У березні Україна також повинна отримати п'ять
броньованих мостоукладальних машин Biber... Читати далі

Інше посилання

Дослідження Voice of Ukraine
22 лютого компанія Kantar Public представить третю хвилю своїх
досліджень на основі опитувань українських біженців у Європі, а
також розгляне основні висновки Євробарометру щодо громадської
думки стосовно війни в Україні... Читати далі

 
Пропозиції щодо створення Реєстру збитків та спеціального трибуналу

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич 8
лютого запропонувала, щоб організація долучилася до створення
міжнародного компенсаційного механізму для України з Реєстром
збитків та спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти
України. Мета реєстру - зібрати документи та свідчення про збитки,

шкоду, втрати або поранення, завдані під час війни... Читати далі
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Єврокомісія :

Економічні прогнози на 2023 рік
Згідно з опублікованими 13 лютого прогнозами Єврокомісії,
Європейський Союз повинен уникнути рецесії у 2023 році та зрости
на 0,8% (0,9% для єврозони). Прогнози інфляції були переглянуті в
бік зниження до 6,4% для ЄС та 5,6% для єврозони, але
невизначеність залишається, і вона залежатиме від розвитку подій

на ринку енергоносіїв... Читати далі

Інше посилання

Визнання атомної складової у виробництві низьковуглецевого водню
Єврокомісія прийняла 13 лютого два делеговані акти, що стосуються
визначення європейського "зеленого" водню, в якому визнається
водень, вироблений з атомної енергії. Нові правила мають на меті
забезпечити, щоб низьковуглецевий водень використовував лише

додаткові відновлювані джерела електроенергії, а також запровадити схему
пільг... Читати далі

 
Європарламент :

Реформи для зміцнення доброчесності
Конференція голів парламентських груп та секретаріату
Європарламенту схвалила 8 лютого план реформ, запропонований
Головою парламенту Робертою Мецолою для зміцнення
доброчесності, незалежності та підзвітності цієї інституції. Заходи

включають, серед іншого, обов'язкове внесення до реєстру прозорості будь-якого
заходу за участю представників інтересів у парламенті та заборону на створення
груп дружби з третіми країнами, де вже є офіційні парламентські контакти, щоб
уникнути плутанини... Читати далі

 
Дипломатія :

7-е засідання Ради асоціації з Молдовою
7 лютого відбулося 7-ме засідання Ради асоціації між Європейським
Союзом та Молдовою, перше після того, як у червні Молдова
отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Обидві сторони
підтвердили свою готовність зміцнювати економічну, торговельну,
зовнішньополітичну та безпекову співпрацю. Крім того, було

підписано три угоди у сферах оподаткування, митниці та охорони здоров'я...
Читати далі
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Екстрена гуманітарна допомога для Сирії та Туреччини
Після землетрусу, що стався в Туреччині та Сирії 6 лютого,
Єврокомісія повідомила 8 лютого, що Європейський Союз виділить
6,5 млн. євро на надзвичайну допомогу через Механізм цивільного
захисту та гуманітарної допомоги, щоб допомогти у проведенні

пошукових та рятувальних операцій. Це на додаток до початкових 3,5 млн. євро,
виділених Сирії для забезпечення тимчасового житла, водопостачання та
санітарних приміщень, а також для відправки понад 1500 рятувальників та 100
пошуково-рятувальних собак 20-ма країнами-членами. Крім того, Єврокомісія та
Швеція, яка головує в Раді ЄС, організують у березні конференцію донорів...
Читати далі

Інше посилання

Угода між Європейським оборонним агентством та Міністерством оборони США
Рада ЄС схвалила 6 лютого проект адміністративної угоди між
Європейським оборонним агентством та Міністерством оборони США,
яка має на меті забезпечити обмін інформацією та оцінити їхні

можливості для співпраці. Це дозволить створити форум для обміну та діалогу, а
також інших заходів, таких як консультації з питань військової мобільності і
каналів постачання... Читати далі

 
Робоча група з Індією щодо питань торгівлі та технологій

6 лютого Європейський Союз та Індія створили Раду з питань
торгівлі та технологій заради посилення стратегічної взаємодії та
координації політики у цих сферах. Зустрічі міністрів спиратимуться
на підготовчу роботу трьох робочих груп, які розглядатимуть
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питання зв'язку, зелених технологій та стійких ланцюгів поставок... Читати далі

 
Німеччина :

Земельні вибори у Берліні
12 лютого відбулися вибори до Парламенту землі Берлін.
Християнсько-демократичний союз (ХДС) вийшов на перше місце з
28,2% голосів, тоді як Соціал-демократична партія (СДПН) отримала
18,4%, що є найгіршим результатом з часів Другої світової війни.

Зелені також отримали 18,4%, а Die Linke (ліві) - 12,2%... Читати далі

 
Франція :

Візит Бруно Ле Мера та Роберта Хабека до Вашингтона
Міністри економіки Франції та Німеччини Бруно Ле Мер та Роберт
Хабек відвідали Вашингтон 7 лютого, щоб обговорити вплив Закону
про зниження інфляції (IRA) на європейську промисловість. Вони
відстоювали необхідність збереження чесної конкуренції та вимагали

більшої прозорості щодо виплати дотацій американській промисловості... Читати
далі

 
Велика Британія :

Верховний суд підтвердив законність Північноірландського протоколу
Верховний суд Великої Британії 8 лютого підтвердив законність
Північноірландського протоколу. Рішення було ухвалене у відповідь
на судовий позов лідерів північноірландських юніоністів. Суд визнав,
що протокол суперечить Актам про союз, в яких зазначено, що до

всієї Великої Британії слід ставитися однаково в торговельних відносинах, але
додав, що воля парламенту полягає в тому, щоб будь-яка частина Актів про союз,
несумісна з протоколом, була призупинена, і що Угода про вихід з Європейського
Союзу, схвалена законодавцями Великої Британії в грудні 2019 року, скасувала це
положення... Читати далі

 
Виплата 1,9 мільярда Європейському Союзу у справі про шахрайство на митниці

9 лютого міністр фінансів Великобританії Джон Глен оголосив про
виплату Великобританією 1,7 млрд фунтів стерлінгів (1,9 млрд євро)
Європейській комісії у справі про шахрайство з імпортом. Цей платіж
є другим після першої виплати у розмірі 678 мільйонів євро у червні
2022 року. У 2018 році Єврокомісія звернулася до Великої Британії з

вимогою виплатити 2,7 мільярда євро за заниження митних зборів на китайський
імпорт у період з 2011 по 2017 рік. У березні 2022 року Європейський суд
підтримав цей позов... Читати далі

 
Македонія :

Допомога в розмірі 100 млн. євро
6 лютого Єврокомісія запропонувала надати Північній Македонії 100
мільйонів євро макрофінансової допомоги, щоб допомогти покрити її
фінансові потреби у 2023 та 2024 роках, впоратися з наслідками
війни в Україні та подолати енергетичну кризу. Допомога буде
надана у вигляді кредитів, які будуть виплачені двома траншами...

Читати далі

 
Молдова :

Відставка Прем'єр-міністерки
Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку
10 лютого, пославшись на "відсутність підтримки та довіри в країні".
Того ж дня Президент Молдови Майя Санду висунула нового
кандидата на посаду Прем'єр-міністра Доріна Речана. У нього є 15
днів з моменту призначення, щоб отримати вотум довіри

парламенту... Читати далі

Інше посилання

Рада Європи :
Нова стратегія боротьби з тероризмом

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_596
https://pressa.rv.ua/news/povtorni-vybory-u-berlini/
https://pressa.rv.ua/news/povtorni-vybory-u-berlini/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1251
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1251
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2022-0089.html
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2022-0089.html
https://www.bbc.com/news/uk-politics-64587483
https://www.bbc.com/news/uk-politics-64587483
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_561
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3668370-premerka-moldovi-podala-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3668370-premerka-moldovi-podala-u-vidstavku.html
https://presedinte.md/rom/presa/presedinta-maia-sandu-a-numit-candidatul-desemnat-la-functia-de-prim-ministru-al-republicii-moldova
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-adopts-new-counter-terrorism-strategy-for-2023-2027


Рада Європи 8 лютого ухвалила стратегію боротьби з тероризмом на
2023-2027 роки, яка, окрім протидії терористичним проявам,
зосереджується на їхньому корінні та чинниках, що їх спричиняють.
Вона спрямована на розробку відповідних стандартів, особливо в
умовах зростаючого використання сучасних технологій для

терористичної пропаганди... Читати далі

 
ЄСПЛ :

Підтвердження санкцій проти французького каналу C8
Європейський суд з прав людини 9 лютого відхилив скаргу
французького телеканалу C8 на санкції, запроваджені Вищою радою
з питань аудіовізуального сектору (Conseil supérieur de l'audiovisuel).
Суд встановив, що санкції, накладені на канал, відповідали закону

та не порушували свободу слова... Читати далі

 
МВФ :

Звіт про економіку Мальти
8 лютого МВФ опублікував свої прогнози щодо мальтійської
економіки: економічне зростання має сягнути 3,3% у 2023 році, а
державний дефіцит - 5%. У звіті запропоновані структурні реформи
з довгостроковою перспективою, особливо в контексті екологічного
та енергетичного переходу... Читати далі

 
Дослідження/Звіти :

Звіт про інформацію з іноземних джерел та загрози втручання
Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) опублікувала 8 лютого
перший звіт про загрози дезінформації, в якому проаналізовані
тенденції маніпуляції та загроз втручання з боку іноземних
інформаційних джерел... Читати далі

 
Звіт про майбутнє соціального захисту

Створена Єврокомісією наприкінці 2021 року Група високого рівня з
питань майбутнього соціального захисту та добробуту 6 лютого
опублікувала звіт, який містить політичні рекомендації на
національному та європейському рівнях щодо зміцнення систем

соціального захисту та держави загального добробуту... Читати далі

 
Культура :

Культурна солідарність з Україною
По всій Європі проводяться покази та культурні заходи, метою яких
є пожертвування коштів асоціаціям, що допомагають Україні. На
своєму сайті Arte вшановує українську музику через різноманітні
мистецькі записи. Вистава "My Land" буде показана в ефірі

телеканалу 19-го лютого. У Великій Британії відбудеться концерт у місті Редінг 17
лютого. У Польщі концерт транслюватиметься 23 лютого, а в Німеччині - 25
лютого. В Іспанії концерт солідарності відбудеться 3 березня... Читати далі

 
73-ій Міжнародний кінофестиваль Берлінале

73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль Берлінале проходить з
16 по 26 лютого. Після двох непростих років пандемії Covid-19,
подія набуває нового вигляду. Були відкриті нові зали для
кінопоказів та проведення церемоній, які зможуть вмістити більше
відвідувачів, ніж зазвичай. Будуть показані майже 400 фільмів усіх
жанрів та форматів... Читати далі

Інше посилання

Люсьєн Фройд у Мадриді
До 18 червня в мадридському музеї Тиссена-Борнеміса проходить
виставка Люсьєна Фройда під назвою "Нові перспективи". Творчість

https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-adopts-new-counter-terrorism-strategy-for-2023-2027
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7565379-10397041%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7565379-10397041%22]}
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/02/07/Malta-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-529430
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/02/07/Malta-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-529430
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EEAS-DataTeam-ThreatReport-February2023-02.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EEAS-DataTeam-ThreatReport-February2023-02.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26589&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26589&langId=en
https://www.bracknellnews.co.uk/local-events/?_evDiscoveryPath=/event%2F1537755-benefit-concert-for-ukraine-17th-feb-2023-reading-town-hall-concert-hall
https://www.bracknellnews.co.uk/local-events/?_evDiscoveryPath=/event%2F1537755-benefit-concert-for-ukraine-17th-feb-2023-reading-town-hall-concert-hall
https://www.berlinale.de/en/home.html
https://www.berlinale.de/en/home.html
https://lb.ua/culture/2023/01/18/542977_programi_berlinale2023_zayavleno.html
https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/lucian-freud-new-perspectives


митця представлена як у хронологічному, так і в тематичному розрізі... Читати далі

 
Творчість через повторення в Центрі Помпіду-Мец

До 27 січня 2025 року в Центрі Помпіду в Меці проходить виставка
про роль повторення у творчості. Численні роботи з колекцій
Національного музею сучасного мистецтва - Центру Помпіду,
збагачені добіркою з інших колекцій, занурюють публіку у
дослідження цієї теми... Читати далі

 
Рой Ліхтенштейн у Палаці Тарасконі в Пармі

У палаці Тарасконі в Пармі до 18 червня проходить виставка,
присвячена Рою Ліхтенштейну. На виставці представлені понад 50
робіт, які досліджують різні теми та жанри, у яких працював

художник, зокрема комікси, рекламу та абстракцію... Читати далі

 
Керролл Данем в Осло

До 21 травня в Музеї Осло проходить виставка, присвячена
Керроллу Данему, відомому своїми картинами та малюнками. Його
роботи, натхненні як історією мистецтва, так і попкультурою,
характеризуються виразними формами та чистими кольорами...

Читати далі

 
Брейгель у Відні

До 24 травня у віденському музеї Альбертіна проходить виставка
"Брейгель та його час". Серед близько 90 представлених робіт -
шедеври Пітера Брейгеля Старшого, Яна де Бера, Мартена ван
Хемскерка та Хендріка Гольціуса, які свідчать про розвиток малюнка

як самостійного засобу художнього вираження в Нідерландах у XVI столітті...
Читати далі

 
Жінки-мисткині в Лондоні

До 7 травня в лондонській Whitechapel Gallery виставлені 150 картин
81 жінки-мисткині, про яких було мало що відомо дотепер. Ця
виставка досліджує експресіонізм з феміністичної та світової
перспективи, а також розповідає про практики багатьох художниць,

які працювали з жестовою абстракцією та допомогли переосмислити мистецтво
після Другої світової війни... Читати далі

 
Сюрреалістичні та фантастичні картини у Варшаві

До 28 лютого в галереї Аукціонного дому у Варшаві проходить
виставка, присвячена Здіславу Бексінському, польському художнику
XX-го століття, який працював у напрямі сюрреалізму та фентезі. На
виставці представлені понад 40 робіт художника... Читати далі

 

Календар подій :

13
Лют.

13-16 лютого 2023
Страсбург
Пленарна сесія Європарламенту

14
Лют.

14 лютого 2023
Брюссель
Рада з економічних та фінансових питань

14-15 лютого 2023
Брюссель
Нарада Міністрів оборони НАТО

https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/lucian-freud-new-perspectives
https://www.centrepompidou-metz.fr/en/programme/exposition/repetition
https://www.centrepompidou-metz.fr/en/programme/exposition/repetition
https://www.palazzotarasconi.it/en/non-categorizzato/roy-lichtenstein-variazioni-pop/
https://www.palazzotarasconi.it/en/non-categorizzato/roy-lichtenstein-variazioni-pop/
https://www.nasjonalmuseet.no/en/exhibitions-and-events/national-museum/exhibitions/2023/carroll-dunham/
https://www.nasjonalmuseet.no/en/exhibitions-and-events/national-museum/exhibitions/2023/carroll-dunham/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/bruegel-and-his-time/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/bruegel-and-his-time/
https://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/action-gesture-paint-women-and-global-abstraction-1940-70/
https://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/action-gesture-paint-women-and-global-abstraction-1940-70/
https://pik.warszawa.pl/art/wystawa/beksinski-malarstwo-rysunki-fotografie-grafiki-wystawa-czasowa/
https://pik.warszawa.pl/art/wystawa/beksinski-malarstwo-rysunki-fotografie-grafiki-wystawa-czasowa/


14
Лют.

20
Лют.

20 лютого 2023
Брюссель
Рада з питань закордонних справ
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