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Починаючи з цього тижня, у контексті війни, яку веде Росія, та європейської підтримки
України, щотижневий Вісник фонду також доступний українською мовою. Підпишіться
зараз!

Кінець залежності Європи від російських вуглеводнів

Автор: Ramona Bloj

У час, коли ціни на енергоносії різко зросли, європейці повинні
знайти непростий баланс між скороченням споживання,
послабленням тиску на споживачів та реальними
трансформаціями для вирішення проблеми зміни клімату.
Координація Європейського союзу матиме фундаментальне
значення. 
Читати далі
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На першій шпальті : 
Чому Європа підтримує Україну

Перемога Росії в Україні створила б руйнівний прецедент для всієї
Європи. Саме тому Європа повинна всіма силами підтримувати
Україну, яка втілює її цінності, пише Жан-Домінік Жюльяні... Читати
далі

 
Вибори : 

Лідер поміркованої партії сформує уряд
Остаточні результати виборів у Швеції, які пройшли 11 вересня, були
оголошені 14 вересня. Вони підтвердили перемогу правого блоку, який
отримав 50,4% голосів виборців та 176 місць у парламенті. Лівий блок на
чолі з попередньою прем'єр-міністеркою Магдаленою Андерссон отримав
173 місця. Вона подала у відставку 15 вересня. Лідер Поміркованої партії
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Ульф Крістерссон 19 вересня отримав пропозицію сформувати новий уряд... Читати
далі

 
Болгар кличуть на виборчі дільниці вчетверте за півтора роки

Дострокові парламентські вибори були призначені на 2 жовтня після
падіння уряду на чолі з Кирилом Петковим 22 червня. Це вже
четверті вибори за півтора роки. Згідно з останнім опитуванням
громадської думки, лідирує партія "Громадяни за європейський

розвиток Болгарії" з 28,8% голосів, за нею йдуть партія "Продовжуємо зміни"
(18,8%), Соціалістична партія (12,7%) та проросійська партія "Відродження"
(10,4%)... Читати далі

 
Фонд : 

Енергетична криза: європейські міри
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили заходів та розробили плани щодо
скорочення їх споживання. Уряд Франції оголосив 14 вересня, що
підвищення цін на електроенергію та газ буде обмежено до 15% у

2023 році. У Фінляндії Парламент ухвалив план підтримки електроенергетичного
сектору на суму 10 млрд. євро. У Бельгії 16 вересня федеральний та регіональні
уряди домовились про низку заходів з підтримки домогосподарств. Фонд пропонує
вам таблицю, щоб у всьому розібратися. Вона буде регулярно доповнюватися та
оновлюватися... Читати далі

 
Новий випуск Атласу Європейського союзу

Для кращого розуміння Європи у 2022 році унакальний Атлас
Європейського Союзу, пропонує повне та легкодоступне уявлення
про Європейський Союз, Єврозону та кожну з 27 держав-членів.
Атлас доступний французькою мовою у паперовому форматі при
замовленні на нашому сайті та у книгарнях, а також у цифровому
форматі французькою та англійською мовами. Замовляйте!.. Читати

далі

 
Звіт Шумана про Європу, стан Євросоюзу у 2022 році

Цієї осені видання 2022-го року "Звіт Шумана про Європу, стан
Євросоюзу" все ще можна придбати у видавництві Marie B. Editions.
Завдяки внеску європейських комісарів, депутатів Європарламенту та
найкращих експертів, оригінальним картам і прокоментованим
статистичним даним, "Звіт Шумана" аналізує виклики, що стоять перед
Європою, та пропонує всебічне уявлення про Європейський Союз. Вона

доступна у паперовому форматі на нашому сайті та у книгарнях французькою
мовою, а також у цифровій версії французькою та англійською мовами.
Замовляйте зараз!.. Читати далі

 
Україна/Росія : 

Європейський парламент схвалив два механізми допомоги українцям
15 вересня депутати Європарламенту схвалили виділення Україні
кредиту у розмірі 5 млрд. євро для задоволення нагальних
фінансових потреб країни, а також проголосували за механізм FAST-
CARE, який спрощує умови використання регіональних фондів для

допомоги українським біженцям... Читати далі

 
Подовження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб

14 вересня Рада ЄС прийняла рішення продовжити на 6 місяців
термін дії обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб,
які створюють загрозу суверенітету та територіальній цілісності
України. Ці заходи включають заборону на в'їзд до Єросоюзу,
заморожування активів та заборону на надання коштів суб'єктам,

проти яких спрямовані ці заходи... Читати далі

 
Засудження воєнних злочинів в Ізюмі

Після виявлення масового поховання, численних могил, тіл зі
слідами тортур в Ізюмі, нещодавно звільненому українською армією

місті, Високий представник ЄС Жозеп Боррель "найрішучішим чином засудив ці
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звірства" і закликав до притягнення до відповідальності Росію та її лідерів. Ян
Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу,
закликав до якнайшвидшого створення міжнародного трибуналу. Управління
Верховного комісара ООН з прав людини хоче направити слідчих на нещодавно
звільнений схід України, де були знайдені понад 400 тіл, для ідентифікації тіл і
причин смерті... Читати далі

 
Експорт зернових з України

Від початку вересня до сьогодні 3 млн. тонн зернових було
експортовано з України в рамках ініціативи "Black Sea Grain". 25%
зернових було експортовано до країн з "низьким та нижчим за
середній рівнем доходу", зокрема в рамках Всесвітньої продовольчої
програми ООН. 51% цього експорту склала кукурудза, 25% -

пшениця, 11% - соняшник, 6% - ріпак, 5% - ячмінь. Франція та Румунія 12
вересня підписали угоду про збільшення експорту зернових наземним транспортом
з України в рамках європейської політики коридорів солідарності. Зернові будуть
призначені для країн, що розвиваються, "зокрема, в Середземномор'ї"... Читати
далі

 
Візит європейських керівників до України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з
Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 15 вересня,
щоб підтвердити підтримку України з боку Євросоюзу та обговорити
процес вступу до ЄС. 9 вересня Президент Латвії Егілс Левітс та

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили з Володимиром
Зеленським європейську підтримку, санкції проти Росії та енергетичні питання...
Читати далі

 
Зустрічі з українським президентом щодо оборони

Президент України Володимир Зеленський 13 вересня зустрівся з
міністрами оборони Данії та Естонії Мортеном Бодсковим та Ханно
Певкуром відповідно. Він подякував обом країнам за фінансову,
гуманітарну та військову підтримку і звернувся з проханням збільшити
обсяги поставок озброєння для української армії. Того ж дня він
зустрівся зі співголовами міжнародної робочої групи з питань гарантій

безпеки для України, які представили йому свої рекомендації щодо майбутніх
гарантій безпеки для України, які можуть бути покладені в основу "Київського
безпекового пакту"... Читати далі

Інше посилання

Перший транш екстреного фінансування від ЄІБ
Європейський інвестиційний банк 14 вересня відправив Україні
перший транш у розмірі 500 млн. євро для покриття її
першочергових короткострокових потреб у фінансуванні та для

проведення невідкладних ремонтних робіт на пошкоджених автомобільних
дорогах, залізницях та мостах. Цей платіж є першим траншем Євросоюзу з
погоджених у липні 1,59 млрд. євро екстреної допомоги... Читати далі

 
Єврокомісія : 

Виступ про стан справ у Євросоюзі
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила у
Єропарламенті 14 вересня з посланням про стан справ в Євросоюзі.
Вона підтвердила "непохитну" підтримку України з боку
Європейського Союзу. У сфері енергетики вона запропонувала
ввести обмеження на надприбутки для компаній, що виробляють
дешеву електроенергію та відокремити ціни на електроенергію від

"впливу газу", а також створити Європейський водневий банк. Вона анонсувала
проект регламенту щодо критичної первинної сировини та створення нового
Європейського суверенного фонду добробуту. Вона повідомила про скликання
Європейського конвенту, щою продовжити політичний розвиток Європейського
Союзу... Читати далі

 
Заходи щодо зниження цін на енергоресурси
14 вересня Єврокомісія представила низку заходів, спрямованих на боротьбу зі
зростанням цін на енергоресурси. Пропонується скоротити споживання
електроенергії щонайменше на 5% у пікові години, обмежити доходи виробників
електроенергії на рівні 180 євро/МВт-год, запровадити солідарний внесок від
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компаній з видобутку вуглеводнів, якщо їхні доходи перевищують 20%
середнього прибутку за попередні три роки, а також дозволити, щоб
регульовані ціни на електроенергію могли бути нижчими за
собівартість... Читати далі

 
Законопроект про свободу ЗМІ

Єврокомісія представила 16 вересня проект законодавства ЄС щодо
свободи ЗМІ, який включає, серед іншого, заходи з боротьби з
політичним втручанням та захисту видавництв і журналістів від
спроб шпигунства. Він також передбачає стабільне фінансування
суспільних ЗМІ, підвищення прозорості структури власності та

оцінку впливу злиттів на медіа-ринках на плюралізм та редакційну незалежність...
Читати далі

 
Нові правила в галузі кібербезпеки обладнання та програм

Єврокомісія запропонувала 15 вересня нові правила в галузі
кібербезпеки для продуктів з цифровими елементами, що
стосуються їх проектування, розробки, виробництва та розміщення
на ринку... Читати далі

 
Пропозиція щодо заборони товарів, вироблених з використанням примусової праці

14 вересня Єврокомісія запропонувала заходи щодо заборони на
ринку Євросоюзу всіх товарів, вироблених із застосуванням
примусової праці. Національні органи влади держав-членів ЄС

відповідатимуть за дотримання цієї заборони і можуть проводити розслідування
щодо компаній у разі виникнення підозр у порушенні... Читати далі

 
Призупинення виплат Угорщині з Європейського фонду згуртованості

18 вересня Єврокомісія запропонувала призупинити виплату
Угорщині 65% коштів по трьох операційних програмах в рамках
політики згуртованості на загальну суму близько 7,5 млрд. євро, а
також заборонити всі контракти з угорськими державними органами

через порушення верховенства права в країні. Рішення, яке має бути схвалене
Радою ЄС, полягає у застосуванні механізму бюджетних умов... Читати далі

 
Європарламент : 

Обговорення з Прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін обговорила майбутнє
Європейського Союзу з депутатами Європарламенту 13 вересня.
Вона закликала продовжити підтримку України Європою та ввести
більш жорсткі санкції проти Росії. На її думку необхідно вжити

заходів проти зростання цін на енергоносії, зокрема, інвестиції у відновлювану
енергетику... Читати далі

 
Голосування за законодавство про справедливу мінімальну заробітну плату

14 вересня депутати Європарламенту 505 голосами (проти - 92,
утрималися - 44) ухвалили проект директиви про справедливу
мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі. Встановлення
мінімальної заробітної плати залишається компетенцією держав-
членів, але країни, які її запроваджують, повинні будуть

забезпечити її відповідність прожитковому мінімуму та різним рівням оплати праці.
Тепер закон має бути ухвалений Радою ЄС... Читати далі

 
Голосування щодо перегляду Директиви з відновлюваної енергетики

14 вересня депутати Європарламенту 418 голосами (проти - 109,
утрималися - 111) ухвалили позицію щодо законопроекту, який
збільшує частку відновлюваних джерел енергії в загальному
енергоспоживанні ЄС до 45% до 2030 року. 469 голосами (проти -

93, утрималися - 82) вони схвалили перегляд Директиви з енергоефективності
(EED), яка встановлює цілі з енергозбереження як для первинного, так і для
кінцевого споживання. Тепер Європарламент і Рада ЄС зустрінуться, щоб
обговорити остаточну версію законопроектів... Читати далі
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Голосування шодо обмеження вирубки лісів

13 вересня депутати Європарламенту 453 голосами (проти - 57,
утрималися - 123) ухвалили позицію щодо регулювання товарів з
"нульовою вирубкою лісів". Європейські компанії повинні будуть
гарантувати, що певні товари, які продаються в Європі, не походять

з територій вирубаних лісів або спустошених земель, та що вони були вироблені з
дотриманням прав людини. До фінансових установ також будуть висунуті нові
вимоги щодо забезпечення того, щоб їхня діяльність не спричиняла вирубку лісів.
Тепер Європарламент має провести переговори з Радою ЄС... Читати далі

 
Прикордонні регіони Євросоюзу - лабораторії з європейської інтеграції

В ухваленій 15 вересня резолюції, депутати Європарламенту
закликають краще враховувати специфічні правові, адміністративні,
мовні, культурні, соціально-економічні, екологічні, демографічні та
географічні особливості прикордонних регіонів ЄС, а також
зарезервувати 0,26% бюджету політики згуртованості виключно для

розвитку цих регіонів... Читати далі

 
Новий європейський Баухаус

Депутати Європарламенту підтримали проект "Європейський
Баухаус" 14 вересня, але закликали до більшої видимості,
прозорості та соціальної і географічної збалансованості. Вони також
закликали, щоб проект, який поєднує архітектуру, дизайн,
мистецтво та науку з метою сприяння сталому розвитку, був
інтегрований до майбутнього законодавства Європейського Союзу...

Читати далі

 
Резолюція щодо Тайваню

Депутати Європарламенту 15 вересня засудили військові навчання
Китаю навколо Тайваню, що проводяться з серпня. Вони закликали
китайський уряд уникати будь-яких заходів, які можуть
дестабілізувати безпеку в регіоні, та закликали держави-члени
зміцнювати свої відносини з Тайванем... Читати далі

 
Рада ЄС : 

Підписання закону про цифрові ринки
Президентка Європейського Парламенту Роберта Метсол та Міністр з
європейських справ Чехії Мікулаш Бек від імені Ради ЄС підписали
15 вересня Акт про цифрові ринки (DMA), який накладає нові
зобов'язання на великі онлайн-платформи, що вважаються

"контролерами доступу"... Читати далі

 
Нарада міністрів сільського господарства

Міністри сільського господарства на зустрічі в Празі 16 вересня
обговорили продовольчу безпеку та роль європейського сільського
господарства і продовольства у сталому глобальному виробництві
продовольства. Вони також обговорили роль науки, інновацій та

сучасних методів селекції в сільському господарстві... Читати далі

 
Суд ЄС : 

Підвердження рішення Єврокомісії щодо Google
Cуд загальної юрисдикції ЄС підтвердив 14 вересня рішення
Єврокомісії від 2018 року про застосування санкцій щодо компанії
Google за зловживання домінуючою позицією через операційну
систему Android. Однак, він зменшив штраф, накладений

Єврокомісією на Google, з 4,343 млрд. євро до 4,125 млрд. євро... Читати далі

 
Рахункова палата : 

Звіт про проведення спільних закупівель вакцин
Європейський суд аудиторів опублікував 12 вересня спеціальну доповідь щодо
європейської стратегії закупівель вакцин проти Covid-19 на 2020-2021 роки. На
думку аудиторів, Єврокомісії вдалося забезпечити достатню та диверсифіковану
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пропозицію. Однак, підписані контракти не містили конкретних
положень на випадок перебоїв у постачанні, а процес закупівель
потребував би більш ретельної оцінки... Читати далі

 
Німеччина : 

Зустріч міністрів торгівлі та спікерів парламентів країн G7
Міністри торгівлі країн G7 заявили 15 вересня про намір посилити
тиск на Росію з метою обмеження її доходів, які фінансують війну в
Україні. Крім того, вони оголосили про наміри посилити свою
торговельну політику з Китаєм, щоб покласти край певній формі

"наївності". 16 вересня у Берліні відбулася конференція спікерів парламентів країн
"Великої сімки" про необхідність захищати демократію... Читати далі

 
Стаття Міністерки закордонних справ Німеччини

У статті, опублікованій Die Zeit 12 вересня, міністерка закордонних
справ Німеччини Анналена Бербок пояснює, що в умовах війни в
Україні Німеччина та Франція хочуть переорієнтувати стратегічну
політику Європейського Союзу щодо Росії за допомогою політики

санкцій, зміцнення європейського оборонного потенціалу та розвитку
міжнародного партнерства... Читати далі

 
Франція : 

Тридцятиріччя Європейського корпусу
9 вересня Єврокорпус відсвяткував свою 30-ту річницю на урочистій
церемонії, що відбулась у місці дислокації Єврокорпусу - Страсбурзі.
Європейський корпус швидкого реагування, створений Францією та
Німеччиною, налічує понад 1000 військовослужбовців з 11 країн світу,
серед яких 6 рамкових країн (Франція, Німеччина, Бельгія, Іспанія,
Люксембург, Польща)... Читати далі

 
Італія : 

Передвиборче опитування
Згідно з останнім опитуванням, проведеним 9 вересня, перед
забороною на проведення опитувань протягом останніх двох тижнів
кампанії, права коаліція перемагає на парламентських виборах 25
вересня, маючи 45% голосів виборців, які мають намір голосувати.
Ультраправа партія "Брати Італії" на чолі з Джорджією Мелоні

лідирує з 25%, за нею йдуть Демократична партія Енріко Летта з 20,5%, "Рух 5
зірок" з 14,5% та "Ліга" Маттео Сальвіні (12,5%). Forza Italia отримала б 8%
голосів виборців, випередивши Третій полюс, утворений партіями Маттео Ренці та
Карло Календа (6,7%)... Читати далі

 
Словенія : 

Західнобалканський саміт
Лідери західнобалканських країн зустрілися 12 вересня у
словенському місті Брдо на 11-му саміті ініціативи Брдо-Бріюні. Вони
закликали Європейський союз прискорити процес розширення,

надати Боснії та Герцеговині статус кандидата та підтримати її у подоланні
енергетичної кризи... Читати далі

 
Вірменія : 

Зіткнення на кордоні між Вірменією та Азербайджаном
Зіткнення на кордоні між Вірменією та Азербайджаном спалахнули
13 вересня, поклавши край перемир'ю, що діяло після війни між
двома країнами з 2020 року. Нове загострення призвело до загибелі
щонайменше 150 солдатів. Високий представник ЄС Жозеп Боррель
закликав до дотримання режиму припинення вогню та наголосив,

що ЄС "сповнений рішучості продовжувати діяти як чесний посередник між
Вірменією та Азербайджаном". Президенти Комітету міністрів та Парламентської
асамблеї Ради Європи також закликали до деескалації та врегулювання конфлікту
мирним шляхом. Новий режим припинення вогню набув чинності 14 вересня...
Читати далі
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Рада Європи : 
Росія більше не є учасником Європейської конвенції з прав людини

Після виключення Росії з Ради Європи у березні цього року, з 16
вересня вона перестала бути країною-учасницею Європейської
Конвенції з прав людини. Таким чином 140 мільйонів російських
громадян більше не захищені Конвенцією... Читати далі

 
Звіт GRECO про Італію та Бельгію

В опублікованому 14 вересня звіті GRECO (Група держав проти
корупції) дійшла висновку, що Італія задовільно виконала лише
п'ять з дванадцяти рекомендацій, наданих їй у 2016 році. Що
стосується парламентарів, то не прийняті відповідні кодекси

поведінки для обох палат парламенту, а також закони, які б регулювали відносини
між депутатами та представниками груп інтересів. 12 вересня GRECO опублікувала
свій 3-й звіт про оцінку Бельгії стосовно запобігання корупції серед парламентарів,
суддів та прокурорів. У звіті зазначається, що країна не покращила ситуацію із
запобіганням корупції серед законодавців, тоді як певний прогрес спостерігається
щодо суддів та прокурорів... Читати далі

 
Звіт про німецькі тюрми Комітету Ради Європи з запобігання тортурам

Комітет Ради Європи з питань запобігання тортурам чи нелюдському
поводженню або покаранню (КЗК) опублікував 14 вересня доповідь
щодо поводження з затриманими в поліцейських установах,
в'язницях та психіатричних закладах у кількох німецьких землях.
Він вважає, що в цілому умови тримання під вартою покращилися з
2015 року, хоча все ще є місце для вдосконалення в частині

інформування осіб, які перебувають під вартою в поліції, про їхні права, умов
тримання затриманих в одиночних камерах та психіатричного догляду за
затриманими особами... Читати далі

 
Євростат : 

Зростання інфляції в серпні
Згідно з даними, опублікованими Євростатом 16 вересня, річна
інфляція в Єврозоні в серпні склала 9,1% в порівнянні з 8,1% в
липні. В цілому по Європейському союзу показник склав 10,1%,
порівняно з 9,8% у липні... Читати далі

 
Культура : 

Ретроспектива творчості українського фотографа Бориса Михайлова в Парижі
До 15 січня 2023 року в Європейському будинку фотографії в
Парижі проходить виставка, присвячена українському фотографу
Борису Михайлову. Понад 50 років цей митець розвиває
експериментальну фотографію навколо соціальної та політичної
тематик... Читати далі

 
Тамара Лемпицька у Кракові

Понад тридцять картин польської художниці Тамари Лемпицької
1920-1960-х років з музейних та приватних колекцій Європи та США
експонуються в Національному музеї у Кракові до 12 березня 2023
року... Читати далі

 
Марія Бартушова в Галереї Тейт Модерн

Лондонська галерея Тейт Модерн представляє до 16 квітня 2023
року виставку, присвячену творчості словацької художниці, яка
народилася у Празі, Марії Бартушової. Це можливість познайомитись

з численними абстрактними скульптурами мисткині, які рідко виставляються у
Сполученому Королівстві... Читати далі

 
Бієнале сучасного мистецтва у Ліоні

https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-millions-of-russians-no-longer-protected-by-the-european-convention-on-human-rights
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-millions-of-russians-no-longer-protected-by-the-european-convention-on-human-rights
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a8018a
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a8018a
https://rm.coe.int/1680a80c63
https://rm.coe.int/1680a80c63
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698150/2-16092022-AP-EN.pdf/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698150/2-16092022-AP-EN.pdf/
https://www.mep-fr.org/en/event/boris-mikhailov-en/
https://www.mep-fr.org/en/event/boris-mikhailov-en/
https://mnk.pl/exhibitions/lempicka
https://mnk.pl/exhibitions/lempicka
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/maria-bartuszova
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/maria-bartuszova
https://www.labiennaledelyon.com/en


16-та Ліонська бієнале сучасного мистецтва присвячена темі крихкості. До 31-го
грудня 200 художників та митців представляють свої роботи та
об'єкти на тему вразливості... Читати далі

 
Тиждень дизайну у Відні

До 25 вересня в австрійській столиці в 16-й раз проходить Тиждень
дизайну, на якому представлені предмети повсякденного вжитку,
меблі та промислові вироби. У різних районах міста, музеях та
художніх галереях проводиться понад 150 виставок... Читати далі

 
187-й Фестиваль пива у Мюнхені

До 3 жовтня Мюнхен приймає 187-ий Октоберфест, традиційне свято
пива у Баварії... Читати далі

 
Едвард Мунк у Музеї Орсе

До 22 січня 2023 року Музей Орсе представляє виставку норвезького
художника Едварда Мунка "Поема життя, любові та смерті". Близько
ста робіт цього видатного художника-символіста експонуються у
співпраці з Музеєм Мунка в Осло... Читати далі

 
Виставка Леонор Серрано Рівас у Музеї імені Королеви Софії

Національний музей "Центр мистецтв імені королеви Софії"
представляє виставку Леонор Серрано Рівас, що триватиме до 27
лютого 2023 року. Мисткиня досліджує магію природи... Читати далі

 
Мистецький ярмарок у Флоренції

З 24 вересня по 2 жовтня у флорентійському Палаццо Корсіні
проходить 32-а Міжнародна бієнале антикваріату у Флоренції. Це
найстаріша виставка-ринок у світі, яка об'єднує найкращі зразки
великого італійського мистецтва, починаючи з епохи

Флорентійського Відродження і закінчуючи 20-м століттям, та антикварів з усього
світу... Читати далі

 

 
 
Календар подій :
 

20
Верес.

20 вересня 2022
Брюссель
Рада з загальних питань

20
Верес.

20-26 вересня 2022
Нью-Йорк
Генеральна асамблея ООН

25
Верес.

25 вересня 2022
Італія
Парламентські вибори

26
Верес.

26 вересня 2022
Брюссель
Рада з питань сільського господарства та рибальства

https://www.labiennaledelyon.com/en
https://www.viennadesignweek.at/en/
https://www.viennadesignweek.at/en/
https://www.oktoberfest.de/en
https://www.oktoberfest.de/en
https://www.musee-orsay.fr/en/whats-on/exhibitions/edvard-munch-poem-life-love-and-death
https://www.musee-orsay.fr/en/whats-on/exhibitions/edvard-munch-poem-life-love-and-death
https://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/leonor-serrano-rivas
https://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/leonor-serrano-rivas
https://www.biaf.it/en/biaf-en/
https://www.biaf.it/en/biaf-en/
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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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