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Новий порядок денний для Середземномор'я, презентований у
2021 році, пропонує дієві механізми співпраці для подолання
потрясінь у Північній Африці та на Близькому Сході. Але
Європейський Союз повинен мати засоби, які б відповідали його
амбіціям, щоб посилити свій вплив у регіоні, який наразі

зменшується. 
Читати далі
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Вибори : 
Хто стане наступником Борута Пахора в Словенії?

Словенці 23 жовтня прийдуть на виборчі дільниці, щоб обрати
наступника Борута Пахора, президента республіки з 2012 року,
який не має права переобиратися. За прогнозами, кандидат від
Демократичної партії Анже Логар отримає 28,2% голосів у першому
турі, за ним слідує незалежний кандидат Наташа Пірк Мусар

(23,6%) та підтримуваний Рухом "Свобода" незалежний кандидат Мілан Брглез
(18,9%)... Читати далі

 
Александр ван дер Беллен обраний у першому турі

Чинний Президент Австрії Александер ван дер Беллен був
переобраний у першому турі 9 жовтня з 56,7% голосів виборців.
Явка виборців склала 52,5%, або на 16 відсотків вище, ніж у
першому турі попередніх виборів у 2016 році... Читати далі

 
Фонд : 

Енергетична криза: європейські заходи

https://www.robert-schuman.eu/ua/visnyk/994
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/ua/doc/lettres/lettre-994-ua.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-642-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-642-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2008-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2008-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2009-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2009-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/energy-crisis-map


У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та ЄС вжили заходів та
розробили плани зі скорочення споживання електроенергії. 6
жовтня ЄС ухвалив план, який включає граничний рівень доходів
для виробників електроенергії не з газу та податок солідарності для
сектору виробництва електроенергії на базі викопного палива. Того

ж дня уряд Франції представив свій план "енергетичної стриманості", який
передбачає скорочення споживання на 10% протягом двох років. Фонд пропонує
вам карту, щоб у всьому розібратися. Вона буде регулярно доповнюватися та
оновлюватися... Читати далі

 
Пенсійні системи в Європейському Союзі

Пенсійні системи регулярно стають предметом дискусій в державах-
членах ЄС, а також обговорень на європейському рівні через їхню
вагу для бюджетів та в контексті демографічної еволюції Європи.
Хоча кожна країна має власну систему, Фонд пропонує порівняльну

таблицю для кращого розуміння ситуації в кожній країні та пов'язаних з нею
викликів... Читати далі

 
Європейські плани з відновлення: цифри та пріоритети

4 жовтня Рада ЄС ухвалила план відновлення Нідерландів, а Латвія
отримала перший платіж у розмірі 201 млн євро в рамках програми
ЄС "NextGenerationEU", створеної для подолання наслідків пандемії
Covid-19. Фонд відновлення у розмірі 672,5 млрд. євро, відомий як
Фонд відновлення та стійкості, призначений для надання державам-
членам субсидій та кредитів. Плани 27 країн були затверджені, а 11

країн отримали виплати. Фонд Роберта Шумана пропонує інтерактивну карту
планів по кожній країні, включаючи суми, терміни та пріоритети... Читати далі

 
Європейська рада : 

Неформальна зустріч глав держав та урядів
Під час неформальної зустрічі 7 жовтня у Празі 27 глав держав та
урядів обговорили енергетичну кризу та шляхи обмеження цін. Вони
також обговорили ситуацію в Україні та підтвердили свою підтримку
країні... Читати далі

Інше посилання

Україна/Росія : 
Нові санкції проти Росії

Рада ЄС погодила 6 жовтня новий пакет санкцій проти Росії у
відповідь на незаконну анексію українських регіонів. Нові санкції
включають додаткові обмеження імпорту на суму майже 7 млрд.
євро. Крім того, Рада представила основи правової бази для

запровадження верхньої межі ціни на нафту, передбаченої G7. Також були
погоджені обмеження на експорт, заборона громадянам ЄС обіймати посади в
деяких російських державних компаніях та розширення "чорного списку"... Читати
далі

 
Нобелівська премія миру присуджена білоруському опозиціонеру та російським і
українським неурядовим організаціям

Нобелівська премія миру була присуджена 7 жовтня російській
громадській організації "Меморіал", українському Центру
громадянських свобод та білоруському правозахиснику Олесю
Біляцькому. У контексті війни в Україні журі побажало відзначити
їхню боротьбу за "мирне співіснування в сусідніх країнах - Білорусі,
Росії та Україні"... Читати далі

 
1,3 мільярда доларів допомоги від МВФ

7 жовтня Виконавча рада МВФ надала Україні екстрену допомогу в
розмірі 1,3 мільярда доларів в рамках програми швидкого
фінансування для подолання продовольчого шоку та прогнозованого
падіння ВВП на 35% у 2022 році... Читати далі

 
Виступ Володимира Зеленського

https://www.robert-schuman.eu/en/energy-crisis-map
https://www.robert-schuman.eu/en/dossiers-pedagogiques/connaitre-europe/systemes-de-retraites.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/dossiers-pedagogiques/connaitre-europe/systemes-de-retraites.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/european-recovery-plan
https://www.robert-schuman.eu/en/european-recovery-plan
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/energy-and-ukraine-eu-leaders-met-in-prague/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/energy-and-ukraine-eu-leaders-met-in-prague/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/10/07/
https://www.consilium.europa.eu/media/59402/eu-adopts-its-latest-package-of-sanctions-against-russia-ua.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/59402/eu-adopts-its-latest-package-of-sanctions-against-russia-ua.pdf
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2022/press-release/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2022/press-release/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/07/pr22343-imf-approves-emergency-financing-support-to-ukraine
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/07/pr22343-imf-approves-emergency-financing-support-to-ukraine
https://www.president.gov.ua/news/rosijske-zlo-prograye-koli-nasha-formula-miru-peremozhe-vist-78329


Президент України Володимир Зеленський виступив 6 та 7 жовтня на першому
Саміті Європейської політичної спільноти та неформальному засіданні
Європейської Ради. Виступаючи 4 жовтня на "Ночі права", організованій
Конституційною радою Франції, він висловився за створення
спеціального трибуналу для розгляду військових злочинів Росії та
закликав Конституційну раду взяти участь у його створенні. Він також
повідомив про намір запропонувати резолюцію ООН, яка зобов'яже

Росію виплатити репарації Україні... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Заклик до збільшення військової допомоги Україні
У резолюції від 6 жовтня депутати Європарламенту закликали
держави-члени та міжнародних партнерів надати більшу військову
допомогу Україні, нагадавши про непохитну підтримку України з
боку ЄС... Читати далі

Інше посилання

Енергетика : 
Рада ЄС ухвалила заходи щодо зниженн цін

6 жовтня Рада ЄС ухвалила заходи щодо скорочення витрат на
енергоресурси. Держави-члени повинні будуть скоротити загальне
споживання електроенергії на 10%, а в пікові години - на 5%. ЄС
запроваджує верхню межу ринкових прибутків для виробників

електроенергії з інших джерел, ніж газ, податок солідарності з сектору енергетики
з викопного палива та заходи з підтримки малих та середніх підприємств шляхом
встановлення тимчасової ціни на енергоносії... Читати далі

Інше посилання

Реактор EPR досягнув повної потужності
30 вересня реактор EPR на фінській АЕС " Oлкілуто" вийшов на
повну потужність та виробив 1600 МВт низьковуглецевої
електроенергії. Це третій діючий реактор EPR у світі та найбільший у
Європі. EPR - це реактор на воді під тиском, який виробляє "зелену"

енергію... Читати далі

Інше посилання

Єврокомісія : 
Звіт з міграції та притулку за 2022 рік

Єврокомісія опублікувала 6 жовтня щорічий звіт про ситуацію та
виклики 2022 року у сфері міграції та надання притулку. У ньому
викладена еволюція ситуації, пов'язаної з ухваленням нового Пакту

щодо міграції та притулку, з акцентом на досягнутій домовленості щодо
запровадження механізму добровільної солідарності. Також обговорюються
питання солідарності з Україною, зміни в системі управління зовнішніми
кордонами, посилення міжнародного співробітництва та використання білоруським
режимом мігрантів в якості інструментарію... Читати далі

 
План дій щодо молоді

4 жовтня Єврокомісія представила свій план дій щодо молоді, який
має на меті мобілізувати та інтегрувати молодь у міжнародну
діяльність Європейського Союзу. Він базується на трьох напрямках:
партнерство для участі молоді у процесі прийняття рішень,

партнерство з розширення прав та можливостей з фокусом на боротьбу з
нерівністю та розвиток навичок, а також партнерство для встановлення зв'язків
між молодими людьми в усьому світі... Читати далі

 
Зміни норм у правилах про антиконкурентні дії

Єврокомісія ухвалила 3 жовтня розпорядження, що дозволяє їй
надавати неофіційні рекомендації компаніям у справах, які
порушують нові або невирішені антиконкурентні питання, з метою
забезпечення більшої правової визначеності. У 2020 році
Єврокомісія відкликала тимчасові положення щодо оцінки

антиконкурентних практик, запроваджених під час пандемії, у зв'язку з
пандемією... Читати далі

 
Європарламент : 

Нові заходи для покращення профілактики захворювань

https://www.president.gov.ua/news/rosijske-zlo-prograye-koli-nasha-formula-miru-peremozhe-vist-78329
https://www.president.gov.ua/news/mi-nikoli-ne-mayemo-zupinyatisya-v-zahisti-svobodi-j-demokra-78353
https://www.president.gov.ua/news/mayemo-stvoriti-specialnij-tribunal-shodo-zlochinu-agresiyi-78285
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0353_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/06/council-formally-adopts-emergency-measures-to-reduce-energy-prices/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/06/council-formally-adopts-emergency-measures-to-reduce-energy-prices/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1854&from=FR
https://world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-EPR-reaches-full-capacity-for-first-time
https://world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-EPR-reaches-full-capacity-for-first-time
https://www.tvo.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2022/olkiluoto3atfullpowerforthefirsttime.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5887
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41927/health-union-stronger-eu-response-to-public-health-emergencies


5 жовтня депутати Європарламенту дали дозвіл на ухвалення нових правил, які
посилюють співробітництво та спроможність ЄС запобігати спалахам
інфекційних захворювань, готуватися до них та управляти ними,
особливо в контексті кризових ситуацій у сфері охорони здоров'я.
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань

отримає нові повноваження щодо співпраці з національними, європейськими та
міжнародними органами влади... Читати далі

Інше посилання

Єдине митне вікно
4 жовтня депутати Європарламенту ухвалили пропозицію щодо
регламенту, який запроваджує єдине митне вікно ЄС, що сприятиме
скороченню часу митного оформлення та зменшенню ризиків
контрабанди та шахрайства... Читати далі

 
Правила поводження з токсичними хімічними речовинами

4 жовтня депутати Європарламенту проголосували за посилення
правил щодо стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в рамках
Стокгольмської конвенції. З метою підтримки циркулярної економіки
відходи, що містять такі забруднювачі, більше не зможуть
перероблятися, а до переліку токсичних продуктів додано нові
речовини... Читати далі

Інше посилання

Резолюція щодо динаміки океанів
6 жовтня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію,
спрямовану на вдосконалення управління ресурсами океанів та
збереження біорізноманіття. Вони закликають ЄС взяти на себе
провідну роль у захисті океанів та підтримати міжнародний

мораторій на глибоководний видобуток корисних копалин... Читати далі

 
Додаткова допомога регіонам у контексті війни

Євродепутати схвалили 4 жовтня доступ до додаткової надзвичайної
допомоги для держав-членів, які стикаються з хвилями міграції або
проблемами затримки інвестицій. Така процедура полегшить доступ
до фондів політики згуртованості. Допомога, відома як FAST-CARE, за
оцінками, становитиме 3,5 млрд євро у вигляді додаткового
префінансування у 2022 та 2023 роках... Читати далі

 
Універсальний зарядний пристрій для електронних пристроїв

Європарламентарі 4 жовтня дали зелене світло ухваленню
директиви про запровадження універсального зарядного пристрою.
З осені 2024 року всі мобільні телефони, планшети та фотоапарати
будуть оснащені однотипним USB-портом, що дозволить їм
користуватися одним зарядним пристроєм. Це стосуватиметься

комп'ютерів з 2026 року. Законодавство має екологічну мету, зменшити кількість
електронних відходів та спростити використання мобільних пристроїв для
споживачів. Тепер директива має бути офіційно ухвалена Радою ЄС... Читати далі

Інше посилання

Рада ЄС : 
Зустріч міністрів фінансів та економіки

4 жовтня міністри фінансів схвалили нідерландський План
відновлення та стійкості і досягли згоди щодо плану REPowerEU,
який має на меті поступово покласти край залежності ЄС від
російського імпорту викопного палива, включаючи розподіл

виділених 20 млрд. євро між країнами-членами... Читати далі

 
Засідання Єврогрупи

Єврогрупа обговорила 3 жовтня бюджетні орієнтири та пріоритети
для єврозони на 2023 рік з метою подолання енергетичної кризи та
інфляції. Міністри погодилися з необхідністю вжиття виняткових
заходів щодо доходів для захисту вразливих верств населення та

заходів солідарності для компаній, які потерпають від зростання цін на енергоносії.
Щодо ситуації в єврозоні міністри обговорили виділення додаткових 20 млрд. євро
для фонду відновлення через механізм REPowerEU... Читати далі
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Інше посилання

Остаточне ухвалення Закону про цифрові послуги (DSA)
Рада ЄС остаточно ухвалила 5 жовтня Закон про цифрові послуги
(DSA - Digital Services Act), який має на меті створити більш
безпечне онлайн-середовище для цифрових користувачів та бізнесу.
Текст спрямований на забезпечення захисту основних прав в

Інтернеті, зокрема, шляхом боротьби з незаконним контентом та посилення
моніторингу та прозорості. Нові правила будуть застосовуватися до всіх
користувачів, які пропонують свої послуги на єдиному ринку, незалежно від того,
чи знаходяться вони в ЄС або за його межами... Читати далі

 
Ухвалення директиви про мінімальну заробітну плату

Директива про належну мінімальну заробітну плату була остаточно
ухвалена Радою ЄС 4 жовтня. Після набуття нею чинності держави-
члени матимуть 2 роки для її імплементації в національні
законодавства... Читати далі

 
Дипломатія : 

Саміт Європейської політичної спільноти
Перший саміт Європейської політичної спільноти відбувся 6 жовтня у
Празі. Лідери 44 країн обговорили питання енергетики, безпеки,
клімату та економіки, а також майбутнє цього нового формату.
Відбулися також двосторонні переговори між главами держав та

урядів. Наступне засідання через півроку відбудеться у Молдові, а згодом - в
Іспанії та Великій Британії... Читати далі

 
Угода про розміщення цивільної місії Європейського союзу у Вірменії

Під час засідання Європейської політичної спільноти у Празі 6
жовтня Президент Франції Еммануель Макрон та Президент
Європейської Ради Шарль Мішель зустрілися з Прем'єр-міністром
Вірменії Ніколом Пашиняном та Президентом Азербайджану
Ільхамом Алієвим, щоб перезапустити процес нормалізації відносин

між Вірменією та Азербайджаном. Вірменія сприятиме створенню цивільної місії ЄС
уздовж кордону з Азербайджаном, яка розпочне свою роботу в жовтні терміном
максимум на 2 місяці, з метою "зміцнення довіри" та "сприяння роботі комісій з
делімітації кордонів"... Читати далі

 
Рада асоціації ЄС-Ізраїль

Європейський Союз та Ізраїль провели 3 жовтня першу з 2012 року
Раду асоціації. Окрім України, глобальної енергетичної кризи та
продовольчої безпеки, сторони обговорили питання, що викликають
занепокоєння, зокрема, пов'язані з близькосхідним мирним
процесом. Вони заявили, що хочуть відновити політичний діалог та

покращити свою "критично важливу" співпрацю на міжнародній арені... Читати далі

 
Суд ЄС : 

Компенсації для авіапасажирів поширюються на рейси з пересадками
Суд ЄС 6 жовтня підтвердив право пасажирів на компенсацію у
випадках, коли весь переліт з держави-члена ЄС покривається
одним квитком, але здійснюється різними авіаперевізниками, які не
мають між собою жодних правових відносин... Читати далі

 
Німеччина : 

Зустріч Олафа Шольца та Марка Рютте
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та Прем'єр-міністр Нідерландів
Марк Рютте зустрілися 4 жовтня в Берліні на міжміністерській раді з
питань клімату з метою поглиблення відносин у сфері кліматичної та
енергетичної політики, починаючи з посилення співпраці у сферах

шельфової вітроенергетики та водню. Обидва партнери вивчають можливість
інвестування в нові гібридні вітроелектростанції в Північному морі, а Нідерланди
мають намір взяти участь у німецькій ініціативі "H2Global"... Читати далі

 
Вибори у Нижній Саксонії
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9 жовтня на регіональних виборах у Нижній Саксонії перемогу здобула партія
канцлера Олафа Шольца СДПН, яка набрала 33,4% голосів,
випередивши християнських демократів ХДС (28,1%). Зелені посіли
третє місце з 14,5% голосів, що може дозволити сформувати
коаліцію з партією чинного міністра-президента Штефана Вайля.

Ультраправа партія AfD отримала 10,9% голосів, покращивши свій результат на 5
пунктів у порівнянні з минулими виборами; ліберали Вільної демократичної партії
набрали лише 4,7% голосів... Читати далі

Інше посилання

Данія : 
Позачергові вибори 1 листопада

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила 5 жовтня, що
дострокові парламентські вибори відбудуться 1 листопада, після
погроз союзної партії в парламенті відправити уряд у відставку. Ліва
коаліція на чолі з соціал-демократами протистоятиме правій коаліції

у складі Ліберальної партії, Консервативної партії та трьох правих
націоналістичних партій. Соціологічні опитування щодо виборів показують дуже
маленьку різницю між двома силами... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Франція : 
Анонсовано проведення франко-британського саміту у 2023 році

Президент Франції Емманюель Макрон та Прем'єр-міністерка Великої
Британії Ліз Трасс провели переговори під час Саміту Європейського
політичного співтовариства у Празі 6 жовтня. Вони домовилися
провести франко-британський саміт у Франції у 2023 році з метою
активізації двостороннього співробітництва... Читати далі

 
Угорщина : 

Ухвалення антикорупційного закону
Парламент Угорщини ухвалив 3 жовтня проєкт антикорупційного
закону в рамках виконання зобов'язань, взятих перед Європейською
Комісією. Закон запроваджує нову процедуру для кримінальних

правопорушень, пов'язаних з управлінням державними активами, дозволяючи
судовий контроль у разі "закриття розслідування без пред'явлення обвинувачення
або відхилення заяви про злочин". Це перший законопроект із серії 17 заходів, які
Угорщина має вжити для розблокування фондів ЄС... Читати далі

 
Швеція : 

5 європейців отримали Нобелівську премію
3 жовтня Нобелівську премію з медицини отримав шведський
дослідник та один із засновників палеогенетики Сванте Паабо. 4
жовтня французу Алену Аспе, австрійцю Антону Цайлінґеру та
американцю Джону Френсісу Клаузеру була присуджена Нобелівська
премія з фізики за новаторські експерименти з вивчення заплутаних
фотонів. 5 жовтня Нобелівську премію з хімії отримали Мортен

Мелдал з Данії та Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс за відкриття та розробку
методів застосування "клік-хімії" та розвиток біоортогональної хімії. 6 жовтня
француженка Анні Ерно стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури...
Читати далі

 
Рада Європи : 

Доповідь про майбутнє Ради Європи
Експертна група високого рівня під головуванням колишньої
президентки Ірландії Мері Робінсон представила 5 жовтня доповідь
про майбутнє Ради Європи. Він містить 30 рекомендацій і пропонує
інституції більше інвестувати в права людини та їх захист, посилити

загальноєвропейське співробітництво, працювати над відносинами з російським та
білоруським громадянським суспільством, а також посилити боротьбу з
насильством щодо жінок... Читати далі

 
Доповідь про захист жінок у Німеччині

Група експертів Ради Європи з питань боротьби з насильством щодо
жінок та домашнім насильством (GREVIO) опублікувала 7 жовтня
свій перший звіт щодо ситуації в Німеччині, привітавши досягнутий
країною прогрес у сфері кримінального права. Німеччина не виконує
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всіх зобов'язань Стамбульської конвенції. Якість послуг з підтримки жінок суттєво
відрізняється в різних землях... Читати далі

 
Звіт: стан розвитку європейських судових систем

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ)
опублікувала 5 жовтня свій новий звіт з оцінкою судових систем 44
країн-членів Ради Європи. Цей звіт є результатом аналізу кількісних
та якісних даних, зібраних щодо бюджетів судових систем,
професійних правників, організації судових систем, розвитку нових
технологій, а також ефективності та якості публічних послуг у сфері

правосуддя, що надаються користувачам... Читати далі

 
ОЕСР : 

Звіт про впровадження реформи міжнародної податкової системи
6 жовтня, через рік після підписання угоди між країнами ОЕСР щодо
податкових викликів цифровізації та глобалізації, зберігається
тенденція до подальшого прогресу. Нова багатостороння угода має
бути фіналізована до середини 2023 року. Був представлений новий
звіт "Податкові пільги та глобальний мінімальний корпоративний
податок". Насамкінець, Монголія стала 100-ю юрисдикцією, яка

приєдналася до Багатосторонньої конвенції... Читати далі

 
Культура : 

Виставка Гільми аф Клінт у Стокгольмі
Вперше з 2013 року Музей сучасного мистецтва у Стокгольмі
присвячує Гільмі аф Клінт виставку, яка триватиме до 8 січня 2023
року. В експозиції представлені десять картин з її серії "The Ten
Largest". Ці роботи, розміром 3,28 х 2,40 метра, представляють
еволюцію людини та чотири періоди людського життя: дитинство,

юність, зрілість і старість. Також експонуються акварелі та фотографії... Читати далі

 
Виставка Донателло у Берліні

До 8 січня 2023 року в Берлінській картинній галереї у співпраці з
лондонським Музеєм Вікторії й Альберта, Фондом Палаццо Строцці
та Національним музеєм Барджелло у Флоренції проходить виставка
робіт одного з основоположників італійського Відродження

Донателло... Читати далі

 
Виставка Люсьєна Фройда у Лондоні

До 22 січня 2023 року в Лондонській Національній галереї проходить
велика виставка, присвячена Люсьєну Фройду. Він є одним з
найвидатніших британських художників-фігуралістів. Представлені
близько шістдесяти картин - від ранніх робіт до масштабних полотен
та портретів. Виставка організована у партнерстві з Музеєм Тіссена-
Борнеміса... Читати далі

 
Виставка Пікассо-Шанель у Музеї Тіссен-Борнеміса

До 15 січня 2023 року Музей Тіссена-Борнеміса в Мадриді
представляє спільну виставку робіт іспанського художника Пабло
Пікассо та французької модельєрки Габріель Шанель на перетині

мистецтва та моди... Читати далі

 
Виставка Моне-Мітчелла у Фонді Луї Віттона

До 27 лютого 2023 року у Фонді Луї Віттона триває виставка, на якій
представлені близько 60 робіт французького художника-
імпресіоніста Клода Моне та американської художниці-

експресіоністки Джоан Мітчелл. Фонд також організовує ретроспективу,
присвячену Джоан Мітчелл, у співпраці з Музеєм сучасного мистецтва Сан-
Франциско та Музеєм мистецтв Балтімора... Читати далі

 
Робер Дуано в Турині

https://www.coe.int/en/web/portal/-/germany-council-of-europe-experts-find-serious-gaps-in-protecting-women-and-girls-from-gender-based-violence
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/cepej-publishes-its-new-evaluation-report-on-european-judicial-systems?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D10
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/cepej-publishes-its-new-evaluation-report-on-european-judicial-systems?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D10
https://www.oecd.org/newsroom/countries-making-substantial-progress-towards-implementation-of-the-two-pillar-international-tax-reform.htm
https://www.oecd.org/newsroom/countries-making-substantial-progress-towards-implementation-of-the-two-pillar-international-tax-reform.htm
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/hilma-af-klint-de-tio-storsta-2022/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/hilma-af-klint-de-tio-storsta-2022/
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/gemaeldegalerie/exhibitions/detail/donatello/
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/gemaeldegalerie/exhibitions/detail/donatello/
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-lucian-freud-new-perspectives
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-lucian-freud-new-perspectives
https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/picasso-chanel
https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/picasso-chanel
https://www.fondationlouisvuitton.fr/en/events/claude-monet-joan-mitchell
https://www.fondationlouisvuitton.fr/en/events/claude-monet-joan-mitchell
https://camera.to/en/mostre/robert-doisneau-2/


Понад 130 світлин з колекції Atelier Robert Doisneau експонуються до 14 лютого
2023 року в Галереї Камера в Турині. Ця виставка присвячена
творчості французького художника, який вважається одним із
засновників гуманістичної фотографії та вуличної фотографії...
Читати далі

 
Вистави та розваги на Корсиці епохи Бонапартів (1769-1870 рр.)

До 15 січня 2023 року в Будинку Бонапарта в Аяччо проходить
виставка, присвячена виставам та розвагам на Корсиці за часів
Бонапартів. Тут представлені танцювальні та музичні вистави, театр
і концерти, які формували тогочасне культурне життя... Читати далі

 
Варшавський міжнародний кінофестиваль

38-й Варшавський міжнародний кінофестиваль проходить з 14 по 23
жовтня та представляє добірку новинок світового кінематографу у
жанрах ігрового, документального та короткометражного кіно...
Читати далі

 
Європейська культура солідарність з Україною

Світ культури мобілізується для України. У Франції колектив
Bloosmüsik під орудою диригента П'єра Шнайдера організовує
концерт солідарності 22 жовтня у м.Селеста. 16 жовтня у Версалі
відбудеться концерт на підтримку сімей українських біженців у

Франції. У Німеччині 27 жовтня у берлінському Концертхаусі відбудеться концерт
для біженців з України та світу. Український дует "Гармонія" та скрипаль Василь
Гриньків зіграють концерт для збору коштів для України 15 жовтня у Golden Jubilee
Hall у місті Герефорд, Великобританія... Читати далі
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Календар подій :
 

11
Жовт.

11-12 жовтня 2022
Прага
Неформальна зустріч міністрів енергетики

12
Жовт.

12-13 жовтня 2022
Прага
Неформальна зустріч міністрів праці та соціальних питань

13
Жовт.

13-14 жовтня 2022
Люксембург
Рада з питань правосуддя та внутрішніх справ

14
Жовт.

14 жовтня 2022
Брюссель
Зустріч Єврогрупи
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https://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/en/agenda/evenement/spectacles-et-divertissements-dans-la-corse-des-bonaparte-1769-1870
https://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/en/agenda/evenement/spectacles-et-divertissements-dans-la-corse-des-bonaparte-1769-1870
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https://www.eventbrite.com/e/ukrainian-charity-concert-tickets-429811406487
https://www.eventbrite.com/e/ukrainian-charity-concert-tickets-429811406487
https://www.eventbrite.com/e/ukrainian-charity-concert-tickets-429811406487
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https://www.facebook.com/fondationschuman


 
 

Контакт / Пропозиції
info@robert-schuman.eu

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.

Бажаєте відписатися від розсилки? {LINK}
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