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Війна в Україні та дії Європейського Союзу: технічна та
політична експертиза

Автори: Anne Pintsch, Maryna Rabinovych

Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз пережив
"геополітичне пробудження". Однак для досягнення стратегічних
цілей він повинен продовжувати використовувати свої практичні
навички, досвід та технічну експертизу.
Читати далі
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На першій шпальті :
Від Мюнхена до Мюнхена: 1938-2023

Мюнхенська безпекова конференція, що відбулася 17-18 лютого,
суттєво відрізнялася від тієї, що відбулася у вересні 1938 року, коли
Велика Британія та Франція дозволили Гітлеру захопити Судетську
область, зазначає Жан-Домінік Жюльяні. Сьогодні Захід зрозумів, що
лише твердість може запобігти розкручуванню маховика війни,

спровокованої путінською Росією... Читати далі

 
Вибори :

Парламентські вибори в Естонії 5 березня
Партія реформ Прем'єр-міністерки Кайї Каллас є фаворитом на
парламентських виборах в Естонії, що відбудуться 5 березня.
Очікується, що вона отримає 31,9% голосів. Далі йде Консервативна
народна партія з 22,8% та Центристська партія з 18,1%. Eesti 200,
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Соціал-демократична партія та Isamaa йдуть впритул одна до одної з 8,4%, 7,1%
та 7% відповідно... Читати далі

 
Єврокомісія :

Верховенство права: позов проти Польщі до Суду ЄС
15 лютого Єврокомісія подала до Суду ЄС проти Польщі після двох
рішень Конституційного суду Польщі у 2021 році, які стверджують,
що певні положення європейських договорів суперечать польській
Конституції. Єврокомісія вважає, що ці рішення ставлять під сумнів
верховенство права ЄС та право на ефективний судовий захист, а
також те, що Конституційний суд не може вважатися незалежним з

огляду на його склад. У грудні 2021 року була відкрита справа щодо порушення...
Читати далі

 
Нові цілі зі скорочення викидів для вантажівок та автобусів

14 лютого Єврокомісія запропонувала нові цілі зі скорочення викидів
для вантажівок та автобусів. У 2030 році рівень викидів CO2 має
бути на 45% нижчим, ніж у 2019 році, на 65% - у 2035 році та на
90% - у 2040 році. Міські автобуси мають досягти нульового рівня

викидів до 2030 року... Читати далі

 
Фонд :

Плани європейського відновлення: цифри та пріоритети
З метою подолання економічних та соціальних наслідків пандемії
Covid-19 Європейський Союз створив фонд відновлення у розмірі
672,5 мільярдів євро. 17 лютого Єврокомісія дала позитивну
попередню оцінку третьому запиту Іспанії на виплату 6 мільярдів
євро. Фонд пропонує вам інтерактивну карту планів по країнах з

сумами та графіками виплат... Читати далі

 
Україна/Росія :

Пропозиція нових санкцій проти Росії
Президентка Єврокомісії представила 15 лютого проект нових
санкцій проти Росії, які заборонять експорт технологічних та
промислових товарів на суму 11 мільярдів євро. Він включає
розширення режиму санкцій на сім іранських компаній за продаж

товарів цивільного і військового призначення, в тому числі безпілотників... Читати
далі

 
Резолюції Європейського парламенту

16 лютого депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про
збільшення військової підтримки України, включаючи постачання
боєприпасів. Вони також закликали держави-члени схвалити
запропонований Єврокомісією десятий пакет санкцій, який

заборонить експорт промислових товарів до Росії. В іншій резолюції вони
закликали до звільнення Олексія Навального та інших політичних в'язнів у Росії...
Читати далі

Інше посилання

Безкоштовний роумінг для українців
14 лютого Єврокомісія запропонувала включити Україну до
роумінгової зони Європейського Союзу. Українцям більше не
доведеться доплачувати за користування мобільними телефонами
під час подорожей в ЄС, а європейці користуватимуться такими ж

правами під час поїздок до України. Тепер ця пропозиція має бути схвалена Радою
ЄС... Читати далі

 
На шляху до фінансової підтримки від МВФ

МВФ провів місію з українською владою для прийняття рішення щодо
потенційної економічної підтримки України. "Співробітники МВФ та
українська влада досягли домовленості", яка "відкриває шлях до
початку обговорення повноцінної програми за підтримки МВФ", -
йдеться у повідомленні організації. Тепер угода має бути
затверджена керівництвом МВФ... Читати далі
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Заклик ООН до благодійних пожертв

За оцінками ООН, для покриття гуманітарних потреб в Україні
необхідно 5,6 мільярдів доларів США. 3,9 мільярда необхідні для
допомоги 11 мільйонам людей в Україні, а Агентство ООН у справах
біженців шукає 1,7 мільярда доларів для допомоги 4,2 мільйонам

біженців... Читати далі

 
Лідери США, Швеції та Нідерландів відвідали Київ

20 лютого президент США Джо Байден здійснив несподіваний візит
до Києва та висловив свою підтримку Володимиру Зеленському.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідав Київ 15 лютого,
щоб підтвердити підтримку України Швецією та обговорити заявку
України на вступ до Європейського Союзу й відновлення країни. 17

лютого Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також перебував у Києві й
обговорив, серед іншого, майбутні поставки зброї в Україну... Читати далі
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Європарламент :
Вистсуп Президента Латвії

14 лютого президент Латвії Егілс Левітс виступив у Європейському
парламенті в Страсбурзі. Він закликав Європу засудити злочини Росії
та відкрити Україні європейське майбутнє. Він також закликав до
"політичного вирішення" викликів верховенству права в Європі, які
можуть призвести до "ослаблення, якщо не повної втрати самої

демократії"... Читати далі

 
Припинення використання двигунів внутрішнього згоряння для легкових
автомобілів та мікроавтобусів у 2035 році

14 лютого депутати Європарламенту 340 голосами проти 279 при
21, хто утримався, ухвалили закон про скорочення викидів CO2 від
нових автомобілів та мікроавтобусів на 100% до 2035 року за
рахунок відмови від використання двигунів внутрішнього згоряння.

Проміжна мета скорочення викидів встановлена на рівні 55% для легкових
автомобілів і 50% для мікроавтобусів до 2030 року. Текст має бути ухвалений
Радою ЄС. Вони також проголосували за включення енергетичних цілей до
національних планів відновлення... Читати далі

Інше посилання

Розвиток промисловості, зокрема виробництва напівпровідників
15 лютого депутати Європарламенту ухвалили позицію щодо
законодавчого регулювання галузі напівпровідників (Chips Act) та
виступають за створення механізму втручання у разі дефіциту для
забезпечення поставок напівпровідників. 16 лютого вони ухвалили
резолюцію, в якій закликали Єврокомісію підготувати плани з

переміщення виробництв до Європи, особливо в галузі стратегічних технологій...
Читати далі

Інше посилання

На шляху до реформ у боротьбі з корупцією
У відповідь на звинувачення в корупції депутати Європарламенту 16
лютого закликали до подальших реформ у сфері прозорості та
доброчесності, зокрема до створення незалежного органу з питань

етики. Вони проголосували за фінансові санкції за порушення, заборону на
оплачувану діяльність, яка може створити конфлікт інтересів, контроль за
поїздками, що оплачуються установою, або робочими зустрічами з дипломатами з
третіх країн. Вони також доручили Спеціальному комітету з питань іноземного
втручання виявити недоліки в правилах щодо прозорості, доброчесності та
боротьби з корупцією... Читати далі
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Розміщення нових супутників
14 лютого депутати Європарламенту схвалили створення нової
європейської телекомунікаційної супутникової мережі IRIS². Ця
"інфраструктура, яка забезпечуватиме стійкість, взаємозв'язок та
безпеку за допомогою супутників," буде введена в експлуатацію в
2024 році завдяки виділеному на неї бюджету в 2,4 мільярда євро.

Очікується, що вона забезпечить більшу автономію для безпечного урядового
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зв'язку, а також для супутникового зв'язку громадянського суспільства. Проект
має бути схвалений Радою ЄС... Читати далі

 
Пропозиції щодо участі у виборах

14 лютого депутати Європарламенту ухвалили дві пропозиції, які
передбачають спрощення участі в європейських або місцевих
виборах громадян ЄС, які проживають в іншій державі-члені...
Читати далі

Інше посилання

Заклик до Євросоюзу ратифікувати Стамбульську конвенцію
15 лютого депутати Європарламенту закликали Євросоюз
ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству
щодо жінок та боротьбу з ним, а також наполегливо рекомендували
шістьом державам-членам (Болгарії, Чехії, Угорщині, Латвії, Литві та
Словаччині) ухвалити цю конвенцію. Вони ухвалили пріоритети
Євросоюзу на наступну сесію Комісії ООН зі становища жінок...

Читати далі

Інше посилання

Рада ЄС :
Зустріч міністрів економіки та фінансів

На зустрічі 14 лютого міністри економіки та фінансів обговорили
стан законодавчих пропозицій щодо сфери фінансових послуг, а
також вплив санкцій проти Росії. Вони ухвалили свою позицію у
перспективі міністерської зустрічі G20 24 та 25 лютого. Вони також
переглянули список податкових режимів, які не співпрацюють,

включивши до нього Коста-Ріку, Маршаллові острови, Британські Віргінські
острови та Росію, а також продовжили обмежувальні заходи проти Зімбабве до 20
лютого 2024 року... Читати далі

 
Зустріч Єврогрупи

Міністри фінансів країн єврозони обговорили 13 лютого розвиток
ситуації на енергетичних ринках та підтвердили намір продовжувати
зусилля з диверсифікації джерел та скорочення споживання. Вони
проаналізували розвиток ринку праці, також обмінялися думками

щодо макроекономічних та фінансових перспектив й координації політики... Читати
далі

 
Дипломатія :

Презентація торговельної угоди з Новою Зеландією
Єврокомісія направила до Ради ЄС 17 лютого проекти рішень щодо
підписання та укладення торговельної угоди між Європейським
Союзом та Новою Зеландією. Угода скасує мита на більшість товарів,

що експортуються з ЄС до Нової Зеландії, та захистить понад 2 000 вразливих
сільськогосподарських товарів з ЄС... Читати далі

 
ЄЦБ :

Річні рекомендації для ЄЦБ
16 лютого депутати Європарламенту ухвалили свої щорічні
рекомендації ЄЦБ, закликавши його краще координувати бюджетну
та монетарну політику для боротьби з інфляцією та наголосивши на
необхідності інтегрувати цілі у сфері зміни клімату в монетарну

політику. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард підтвердила, що установа підвищить
ключові ставки ще на 50 пунктів у березні з урахуванням тиску на ціни... Читати
далі
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Монетарна політика після енергетичного шоку
На конференції в Лондоні 16 лютого член Виконавчої ради ЄЦБ
Фабіо Панетта представив оновлену інформацію про монетарну
політику після енергетичного шоку, зазначивши, що енергетична
інфляція сповільнилася більше, ніж очікувалося в грудні. Він
виступив за пом'якшення монетарної політики і невелике поступове
підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією без шкоди

для економічної активності... Читати далі
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Європейські агенції :

Air India придбає 250 літаків Airbus
14 лютого європейський авіабудівник Airbus підписав замовлення на
250 літаків з Tata Sons, власником авіакомпанії Air India, а саме: 140
A320neo, 70 A321neo та 40 далекомагістральних A350... Читати далі

 
Запуск фонду на підтримку високотехнологічних проектів у Європі

Європейський інвестиційний банк разом з Іспанією, Німеччиною,
Францією, Італією та Бельгією 13 лютого пообіцяли залучити 3,75
мільярда євро в новий європейський фонд, щоб забезпечити

європейські високотехнологічні стартапи необхідним капіталом... Читати далі

 
Німеччина :

Мюнхенська безпекова конференція
З 17 по 19 лютого відбулася 59-та Мюнхенська конференція з
безпеки. Президент України Володимир Зеленський закликав
прискорити військову підтримку його країни. Канцлер Німеччини
Олаф Шольц нагадав, що підтримка Німеччини розрахована на
довгострокову перспективу, та закликав країни, які можуть надати
Україні танки, зробити це. Президент Франції Емманюель Макрон

заявив, що зараз не час для діалогу з Москвою, і що Франція готова до тривалого
конфлікту. Президент Польщі Анджей Дуда закликав до зміцнення
трансатлантичних зв'язків. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив
на необхідності зміцнення довготривалої оборони України та нагадав, що безпека
європейського континенту є пріоритетом для його країни... Читати далі
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Бельгія :
Бельгійсько-німецький енергетичний саміт

14 лютого Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо та Канцлер
Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Зебрюгге на двосторонньому
енергетичному саміті. Обидві країни планують об'єднати свої водневі
мережі до 2028 року, подвоїти транзит газу до Німеччини та
розпочати дослідження щодо будівництва другої лінії

електропередач... Читати далі

 
Іспанія :

Підготовка до іспанського головування в Раді ЄС
16 лютого голова іспанського уряду Педро Санчес розпочав серію
зустрічей з метою підготовки до іспанського головування в Раді ЄС,
яке розпочнеться 1 липня. Він зустрівся з Канцлером Австрії Карлом
Нехаммером, Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та
Прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Обговорення були

зосереджені на питаннях розширення, енергетичного переходу та міграції... Читати
далі

 
Франція :

Візит Елізабет Борн до Брюсселя
16 лютого Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн зустрілась із
Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та виконавчими
віце-президентами Франсом Тіммермансом і Валдісом Домбровскісом.
Дискусії були зосереджені на війні в Україні та санкціях проти Росії,
зміні клімату, енергетиці та реформі ринку електроенергії, а також

на промисловому плані, запропонованому Єврокомісією... Читати далі
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Македонія :
Схвалення угоди між Фронтекс та Північною Македонією

15 лютого депутати Європарламенту схвалили угоду між Північною
Македонією та Фронтекс, яка надасть оперативну підтримку

національним органам влади в управлінні міграційними потоками на кордонах...
Читати далі
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Сполучене Королівство :
Відставка Першої міністерки Шотландії

15 лютого Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила
про свою відставку після восьми років перебування на посаді. Вона
зазначила, що залишатиметься на посаді глави уряду до обрання її
наступника та лідера Шотландської національної партії (ШНП) у
березні... Читати далі

 
Молдова :

Новий уряд під керівництвом Доріна Речана
16 лютого новий уряд Молдови на чолі з Доріном Речаном у складі
15 міністрів, серед яких 6 жінок, був приведений до присяги після
того, як парламент висловив йому вотум довіри. Перестановки
відбулися після відставки Прем'єр-міністерки Наталії Гаврилиці 11
лютого... Читати далі
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Рада Європи :
План дій для Вірменії на 2023-2026 роки

Рада Європи 16 лютого представила новий План дій для Вірменії на
2023-2026 роки, який має на меті покращити імплементацію
Європейської конвенції з прав людини, повагу до верховенства
права та демократії в країні. Він також спрямований на посилення
захисту прав переміщених осіб і забезпечення свободи слова та

свободи ЗМІ у Вірменії... Читати далі

 
НАТО :

Зустріч міністрів оборони
14 та 15 лютого міністри оборони країн НАТО домовились про
збільшення підтримки України, посилення стримування та
збільшення запасів озброєнь та боєприпасів Альянсу. Вони
обговорили питання захисту критично важливої підводної
інфраструктури, створивши з цією метою відповідну координаційну

групу... Читати далі
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Культура :
Культурна солідарність з Україною

За рік після вторгнення в Україну по всій Європі проходять культурні
заходи. Кілька концертів солідарності відбудуться 24 та 25 лютого: у
Франції в Ліллі, в Німеччині в Дуйсбурзі, Кілі та Кельні, в Польщі в
Зеленій Гурі та на польському телебаченні, у Великобританії в Сент-

Гелієрі та ввечері 26 лютого в Единбурзі. 24 лютого в Києві відбудеться театральна
вистава, заснована на документальних фактах та п'єсах драматургів, які пережили
війну. До 28 лютого у Центрі всесвітньої спадщини в Бамберзі проходить виставка,
присвячена семи українським об'єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО... Читати далі

 
Перша з початку вторгнення міжнародна виставка у Києві

Перша міжнародна виставка в Києві з початку російського
вторгнення проходить до 14 травня в тимчасовому культурному
просторі "Модуль тимчасовості", розташованому в історичному

районі столиці. На виставці представлені роботи 28 художників з 10 країн світу, в
тому числі з України. Проект має на меті зібрати кошти на відновлення
зруйнованих культурних інституцій... Читати далі

 
Переможці Премії BAFTA

Фільм "На Західному фронті без змін" німецького виробництва
отримав 19 лютого сім нагород британської премії Bafta, в тому числі
за найкращий фільм та найкращу режисуру для німецького

режисера Едварда Бергера. "Банші Інішеріна" отримав чотири нагороди, зокрема
Керрі Кондон та Баррі Кеоган стали найкращими акторкою та актором другого
плану. Нагороду за найкращий документальний фільм отримав фільм "Навальний"
про російського опозиціонера Олексія Навального... Читати далі
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Початок святкувань у Тімішоарі
Румунське місто Тімішоара було обрано культурною столицею
Європи 2023 року. Культурні святкування розпочалися 17 лютого з

триденних вистав та різноманітних заходів по всьому місту. Виставка про Віктора
Браунера триватиме до 28 травня... Читати далі
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Жоан Міро в Більбао
У Музеї Гуггенхайма в Більбао до 28 травня проходить виставка,
присвячена художнику Жоану Міро. Вона досліджує ключовий
період його кар'єри - від 1920 року, коли він вперше приїхав до

Парижа, до 1945-го, року, позначеного творчим піднесенням... Читати далі

 
Фріда Кало та Дієго Рівера в Падуї

До 4 червня в культурному центрі Altinate San Gaetano в Падуї
проходить виставка, присвячена Фріді Кало та Дієго Рівері. На

виставці представлені близько двадцяти робіт Фріди Кало, серед яких кілька її
найвідоміших автопортретів, близько десяти робіт Дієго Рівери та світлини
подружжя, зроблені найвідомішими фотографами... Читати далі

 
Габріеле Мюнтер у Гамбурзі

До 21 травня в галереї Bucerius Kunst Forum у Гамбурзі проходить
виставка, присвячена художниці-експресіоністці Габріеле Мюнтер. Хоча
вона найбільш відома своїми пейзажами, виставка зосереджена на її
портретах 1900-1940 років та містить близько 80 картин, гравюр,
малюнків і фотографій... Читати далі

 
ВИставка світлин Кшиштофа Ліґенза в Горлицях

До 8 березня в Музеї-садибі Карвацяна та Гладишова в Горлицях
проходить виставка фотографа Кшиштофу Ліґензі, яка розповідає
історію подружжя, що мало трагічну долю... Читати далі
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Мумії в Манчестері
До 31 грудня в Манчестерському музеї проходить виставка "Золоті
мумії Єгипту". Спираючись на великі єгиптологічні колекції музею,
виставка ставить під сумнів упередження про цілі муміфікації в
Стародавньому Єгипті та роль цієї практики у віруваннях про життя

після смерті... Читати далі

 
Мистецтво плакату у Празі

До 30 квітня в Музеї декоративного мистецтва в Празі проходить
виставка "Мова плакатів, 1890-1938". Роботи розділені на три теми:
"Мистецтво", "Реклама" та "Ідеологія". Виставка об'єднує колекцію
відомих художників, таких як Анрі де Тулуз-Лотрек, Жюль Шере та
Говард Чендлер Крісті, а також чеських митців... Читати далі

 
Виставка "Інші світи" Ешера в Гаазі

До 10 вересня в Гаазькому художньому музеї проходить виставка,
присвячена Ешеру. Виставка під назвою "Інші світи" має на меті

представити творчість художника у поєднанні з роботами дуету бельгійських
архітекторів Гейс Ван Веренберг (Gijs Van Vaerenbergh)... Читати далі

 
Перед бурею у Парижі

До 11 вересня в паризькій Bourse de Commerce проходить виставка
"Перед бурею", що досліджує стосунки між людиною та природою.
На тлі кліматичних проблем близько двадцяти художників
розглядають наші стосунки з живим світом, що зазнає постійних
змін... Читати далі
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http://mostrafridapadova.it/en/
http://mostrafridapadova.it/en/
https://www.buceriuskunstforum.de/en/exhibitions/gabriele-muenterthe-human-image
https://www.buceriuskunstforum.de/en/exhibitions/gabriele-muenterthe-human-image
https://www.krzysztofligeza.com/en/exhibition-views/dreaming-karwacjans-art-gallery-pl/
https://www.krzysztofligeza.com/en/exhibition-views/dreaming-karwacjans-art-gallery-pl/
https://muzeum.gorlice.pl/component/ohanah/krzysztof-ligza-qnienie%20wystawa-fotografii?Itemid=
https://manchestermuseumshop.com/products/golden-mummies
https://manchestermuseumshop.com/products/golden-mummies
https://www.upm.cz/the-language-of-the-poster-1890-1938/
https://www.upm.cz/the-language-of-the-poster-1890-1938/
https://www.kunstmuseum.nl/en/exhibitions/escher-other-world
https://www.kunstmuseum.nl/en/exhibitions/escher-other-world
https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/avant-lorage
https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/avant-lorage
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Лют.

21 лютого 2023
Брюссель
Рада з питань закордонних справ

27
Лют.

27-28 лютого 2023
Стокгольм
Неформальна зустріч міністрів з питань телекомунікацій, транспорту та
енергетики
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Фонд Роберта Шумана був створений у 1991 році та визнаний державою як суспільно
корисна організація у 1992 році. Наразі він є головним французьким дослідницьким центром
про Європу. Проводить дослідження про Європейський союз та його політику та поширює їх у
Франції, Європі та за кордоном. Фонд ініціює, наповнює та стимулює європейські обміни через
дослідження, публікації та проведення конференцій. Жан-Домінік Жюльяні є президентом
Фонду.
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