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Куди йде Китай?

Автор: Jean-Pierre Cabestan

20-й з'їзд Комуністичної партії Китаю, який відкрився 16 жовтня,
продовжить повноваження Сі Цзіньпіна на третій термін. На
міжнародній арені країна має амбіції і дає про них знати,
скеровуючи світ до нової біполярності. Але Китай і надалі буде
зосереджений на численних внутрішніх труднощах як
економічного, соціального, так і політичного характеру, що
спонукатиме його не йти на надмірні ризики. 
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На першій шпальті : 
Україна-Європа: поєднані долі

Після вторгнення Росії в Україну європейці опинилися перед
обличчям війни проти своїх цінностей та повинні ще енергійніше
захищати себе, пише Жан-Домінік Жюльяні... Читати далі

 
Вибори : 

Праві й ліві йдуть пліч-о-пліч напередодні парламентських виборів в Данії
Згідно з останнім опитуванням громадської думки, Соціал-
демократична партія чинної прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен
може вийти на перше місце на дострокових парламентських виборах
1 листопада з 27,4% голосів, а блок лівих партій разом може
отримати 47,8% голосів виборців. Правий блок може отримати

44,6% голосів виборців... Читати далі

 
Фонд : 

https://www.robert-schuman.eu/ua/visnyk/995
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/ua/doc/lettres/lettre-995-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-643-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-643-en.pdf
https://www.jd-giuliani.eu/images/Ukraine-Europe-Destins-lies.pdf
https://www.jd-giuliani.eu/images/Ukraine-Europe-Destins-lies.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2011-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2011-en.pdf


Енергетична криза: європейські заходи
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили низку заходів та розробили плани зі
скорочення споживання. 11 жовтня Бельгія продовжила заходи
підтримки домогосподарств до березня, а Польща встановила

верхню межу цін на електроенергію для малих та середніх підприємств. У бюджеті
на 2023 рік Ірландія закладає 1,3 млрд євро на підтримку домогосподарств та
допомогу бізнесу. Фонд пропонує вам карту, щоб у всьому розібратися. Вона
регулярно доповнюється та оновлюється... Читати далі

 
Україна/Росія : 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
12 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила 143-ма голосами
(проти - 5, утрималися - 35) резолюцію щодо територіальної
цілісності України, в якій засудила Росію за проведення "так званих
незаконних референдумів" на території України, а також за спробу
незаконної анексії Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької

областей, яка не має жодної юридичної сили відповідно до міжнародного права. У
зв'язку з цим країну закликають негайно скасувати ці рішення... Читати далі

 
Зустріч країн G7

Лідери G7 провели 11 жовтня відеоконференцію з Президентом
України Володимиром Зеленським. Вони вкотре засудили російські
атаки на українську землю. Вони закликали Росію припинити війну.
Вони підтвердили свою підтримку інтеграції України до міжнародних

інституцій з метою гарантування її безпеки та очікують на висновки Міжнародної
конференції фахівців з питань відновлення, реконструкції та модернізації України,
яка відбудеться 25 жовтня... Читати далі

 
Парламентська асамблея Ради Європи засуджує російські референдуми

Псевдореферендуми, організовані Росією в Україні, були розцінені
Парламентською асамблеєю Ради Європи як "виклик міжнародному
праву" та визнані " нечинними, такими, що не мають юридичної чи
політичної сили". 13 жовтня Парламентська асамблея одностайно
ухвалила резолюцію про створення " комплексної системи" санкцій

проти Росії, включно зі створенням спеціального трибуналу для розгляду її
злочинів. Парламентарії також закликали держави-члени визнати російський
режим "терористичним"... Читати далі

Інше посилання

Збільшення підтримки з боку НАТО
Міністри оборони країн-членів НАТО під час зустрічі 12-13 жовтня
оголосили про посилення підтримки оборони України та
нарощування сил стримування. НАТО планує надати Україні сотні
глушителів дронів, а країни-члени Альянсу збільшать свої запаси
боєприпасів, призначених для України. Крім того, 14 країн НАТО та

Фінляндія домовилися про створення спільної системи ППО під назвою
"Європейський небесний щит"... Читати далі

Інше посилання

Виступи Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський 11, 12 та 13 жовтня виступив
з трьома промовами: перша - на саміті G7, друга - під час круглого
столу Світового банку та Міжнародного валютного фонду, третя - перед
Парламентською асамблеєю Ради Європи... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Нові заходи підтримки українських біженців
12 жовтня Рада ЄС ухвалила законодавчі акти, що сприяють
використанню фондів політики згуртованості для підтримки прийому
зростаючої кількості українських біженців державами-членами ЄС. Ці
заходи дозволять посилити фінансову допомогу CARE та

мобілізувати додаткові 3,5 млрд. євро префінансування. Єврокомісія повідомила 10
жовтня про запровадження заходів солідарності для полегшення доступу до
працевлаштування для українців, які користуються тимчасовим захистом,
включаючи створення нового онлайн-інструменту для пошуку роботи через
випробувальний проєкт "Фонд талантів ЄС/EU Talent Pool pilot"... Читати далі
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Інше посилання

Єврокомісія : 
Можливості для рибальства на 2023 рік у Середземному та Чорному морях

Єврокомісія опублікувала 13 жовтня свої пропозиції щодо
можливостей рибальства в Середземному та Чорному морях, які
мають на меті забезпечити стале управління рибними запасами та
встановити рамки для їх розподілу. Рада ЄС обговорить пропозицію

Єврокомісії 12 та 13 грудня... Читати далі

 
Звіти про розширення та статус країни-кандидата для Боснії і Герцеговини

11 жовтня Єврокомісія ухвалила новий пакет з Розширення у 2022
році, в якому міститься оцінка стану справ та прогресу кожної з
країн Західних Балкан та Туреччини на шляху до вступу до
Європейського Союзу. Вона також рекомендує Раді ЄС надати Боснії
і Герцеговині статус кандидата на вступ до ЄС... Читати далі

 
Рада ЄС : 

Зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ
Під час зустрічі 13 жовтня міністри юстиції обговорили розгортання
спільної судової відповіді проти Росії. Зокрема, вони обговорили
питання переслідування та розслідування воєнних злочинів. Вони
також обговорили стан підготовки проекту директиви щодо
екологічних злочинів. 14 жовтня міністри внутрішніх справ
обговорили питання управління зовнішніми кордонами та затвердили

висновки щодо стратегії управління зовнішніми кордонами. Вони обговорили
внутрішні аспекти наслідків війни в Україні, зокрема щодо біженців... Читати далі

 
Зустріч міністрів енергетики

Міністри енергетики зустрілися 12 жовтня у Празі, для того, щоб
визначити європейські законодавчі опції щодо купівлі або можливого
обмеження цін на газ. У контексті європейського ринку електроенергії
були обговорені питання відновлюваних джерел енергії та ядерної
енергетики в рамках майбутнього енергетичного балансу... Читати далі

 
Зустріч Єврогрупи

Міністри фінансів зустрілися у Вашингтоні 14 жовтня під час
засідання МВФ та Світового банку та провели нараду з Міністеркою
фінансів США Джанет Йеллен. Вони розглянули трансатлантичні
економічні перспективи та ризики... Читати далі

Інше посилання

Остаточне ухвалення директиви про гендерну рівність
17 жовтня Рада ЄС схвалила фінальну версію директиви, яка має на
меті забезпечити краще представництво жінок на керівних посадах у
компаніях, акції яких котируються на фондовій біржі. Мета полягає в
тому, щоб до 2026 року досягти 40% репрезентативності недостатньо
представленої статі на директорських невиконавчих посадах у
компаніях, що котируються на біржі... Читати далі

 
Угода про Європейський регламент зі стандартизації

Європарламент та Рада ЄС 12 жовтня досягли домовленості щодо
внесення змін до Європейського регламенту зі стандартизації.
Поправка встановлює три національні органи ЄС, які приймають
рішення у процесі розробки європейських стандартів. Метою є

забезпечення поваги до цінностей Європейського Союзу, зокрема у таких
стратегічних сферах, як кібербезпека або водень... Читати далі

 
Угода про аеропортові слоти

12 жовтня держави-члени досягли згоди щодо ухвалення Радою ЄС
постанови, яка дозволить авіаперевізникам тимчасово відступати від
правил використання слотів в аеропортах ЄС. Метою є підтримка
поточного відновлення авіаційної діяльності, яка зазнала різкого

спаду через пандемію та війну в Україні... Читати далі
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Новий генеральний секретар

13 жовтня франко-швейцарка Тереза Бланше була призначена
Генеральним секретарем Ради ЄС на п'ятирічний термін. Наразі вона
є генеральним директором Юридичної служби Ради ЄС та
відповідатиме за консультування Ради ЄС та Європейської Ради
щодо ходу їхньої роботи... Читати далі

 
Зустріч міністрів з питань зайнятості та соціальної політики

На неформальній зустрічі 13-14 жовтня у Празі міністри з питань
зайнятості та соціальної політики обговорили питання інтеграції
українських біженців на ринок праці. Були обговорені питання
доступу до охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, а також

питання збільшення фінансової допомоги ЄС державам-членам. Вони розглянули
вплив зростання цін на енергоносії на домогосподарства та обговорили
довгостроковий план щодо ситуації з домогосподарствами з низьким та середнім
рівнем доходу... Читати далі

Інше посилання

Дипломатія : 
Звернення Жозепа Борреля до послів

10 жовтня з нагоди щорічної конференції послів ЄС Високий
представник ЄС Жозеп Боррель закликав дипломатів бути більш
активними та більш присутніми у публічній площині. Він закликав
Європейський Союз діяти у відповідь на існуючі ризики, такі як

енергетична криза, війна в Україні, конкуренція між США та Китаєм, а також
нагадав державам-членам ЄС про необхідність діяти солідарно та активізувати
зусилля для подолання наслідків війни, розв'язаної Росією... Читати далі

 
Конкурентна політика та захист даних

13 жовтня з нагоди зустрічі ЄС-США з питань конкурентної політики
у сфері технологій була обговорена співпраця з питань сприяння
добросовісній конкуренції у цифровому секторі. Президент США Джо
Байден 7 жовтня підписав указ, який дозволяє та уточнює умови
передачі персональних даних між Європейським Союзом та

Сполученими Штатами Америки. Зі свого боку, Єврокомісія підготує проект
рішення, після чого розпочне процедуру його ухвалення... Читати далі

Інше посилання

Угода про повітряний транспорт з країнами ASEAN
17 жовтня, після більш ніж шести років переговорів, Європейський
Союз та Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягли
угоди у сфері повітряного транспорту. Угода передбачає
розширення географії польотів та збільшення частоти рейсів для

авіакомпаній обох регіонів. Крім того, угода охоплює питання безпеки та
управління повітряним рухом і включає екологічні заходи, такі як запровадження
механізму компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародних
авіаперевезень... Читати далі

 
Зустріч міністрів закордонних справ

17 жовтня міністри закордонних справ схвалили створення
тренувальної місії для українських збройних сил під назвою EUMAM
Ukraine, а також новий транш допомоги у розмірі 500 млн. євро для
постачання військового обладнання в Україну. Крім іншого, були

досягнуті домовленості про тимчасове розміщення 40 експертів для моніторингу
кордонів між Вірменією та Азербайджаном з метою сприяння мирному процесу.
Щодо Ірану, то до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС,
додано 11 осіб та 4 організації, у зв'язку з продовженням репресій... Читати далі

 
ЄЦБ : 

Засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету
На засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету МВФ 14
жовтня Президент ЄЦБ Крістін Лагард оголосила про подальше
підвищення ставок. За її оцінками, інфляція буде вище цільового
показника у розмірі 2% у 2023 та 2024 роках, а також очікується

значне уповільнення зростання ВВП єврозони у другій половині поточного року та
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/asean-and-the-eu-sign-the-world-s-first-bloc-to-bloc-air-transport-agreement-joint-press-release/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/10/17/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/10/17/
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp221014~c09c0b8fbc.en.html


на початку 2023 року. Крім того, вона повідомила, що ЄЦБ посилить інтеграцію
екологічних цілей у фіскальну політику... Читати далі

 
Європейське патентне відомство : 

Дослідження щодо економічного значення інтелектуальної власності
У звіті, опублікованому 11 жовтня Європейським патентним
відомством (ЄПВ) та Європейським відомством інтелектуальної
власності (EUIPO), підраховано, що 82 мільйони робочих місць в
Європейському Союзі пов'язані з сектором інтелектуальної

власності. Зокрема, за оцінками дослідження, 80,5% імпорту ЄС та 80,1% експорту
ЄС припадає на галузі, тісно пов'язані з правами інтелектуальної власності...
Читати далі

 
Європейські агенції : 

Зростання кількості нелегальних в'їздів
228 240 нелегальних в'їздів було зафіксовано за перші дев'ять
місяців 2022 року, що є найвищим показником з 2016 року, згідно з
даними, оприлюдненими Frontex 13 жовтня. За даними
європейського агенства прикордонної та берегової охорони,

західнобалканський маршрут залишається найактивнішим маршрутом міграції. Крім
того, з початку війни до ЄС в'їхало понад 11 мільйонів громадян України... Читати
далі

 
Запуск супутника Eutelsat Hotbird13F

Супутник Eutelsat Hotbird 13F успішно виведений на навколоземну
перехідну орбіту компанією SpaceX 15 жовтня за допомогою ракети-
носія Falcon 9. Супутник є одним з двох розроблених компанією
Airbus Defence and Space... Читати далі

 
Німеччина : 

Зустрічі з Прем'єр-міністрами Іспанії та Португалії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 жовтня у Берліні зустрівся з
Прем'єр-міністрами Іспанії та Португалії Педро Санчесом та Антоніу
Коштою, з якими обговорив ситуацію в Україні та висловив намір і
надалі надавати підтримку українцям. Політики обговорили основні
теми засідання Європейської Ради 20 та 21 жовтня, зокрема,

питання енергетики... Читати далі

 
Франція : 

Посилення французької військової присутності
11 жовтня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню
повідомив про деталі посилення французької військової присутності
на східному фланзі Європи. До Румунії в рамках місії Aigle будуть
направлені бойові машини піхоти та ескадрилья танків Leclerc, до

Литви - літаки Rafale, а до Естонії - рота легкої піхоти... Читати далі

Інше посилання

Італія : 
Вибори голів обох палат парламенту

Співзасновник ультраправої партії "Фрателлі д'Італія" Ігнаціо Ла
Русса був обраний 13 жовтня новим головою верхньої палати
італійського парламенту. Член партії "Ліга Півночі" Лоренцо Фонтана
був обраний головою нижньої палати парламенту 14 жовтня...
Читати далі
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Словенія : 
Останні соцопитування перед президентськими виборами

Напередодні першого туру президентських виборів у Словенії, що
відбудеться 23 жовтня, виділяються два кандидати. Анже Логар зі
Словенської демократичної партії (SDS) лідирує з 23,6%
потенційних голосів, випереджаючи адвоката Наташу Пірц Мусар
(20,4%)... Читати далі
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Швеція : 
Новий прем'єр-міністр

Лідер Поміркованої партії Ульф Крістерссон був обраний
Парламентом на посаду Прем'єр-міністра 17 жовтня 176-ма голосами
проти 173-х. 14 жовтня три партії правого блоку Поміркованих,
Християнських демократів і Лібералів домовилися про формування

уряду за безпрецедентної підтримки в парламенті ультраправих Шведських
демократів... Читати далі

Інше посилання

Македонія : 
Угода про співробітництво з Frontex

Рада ЄС схвалила 13 жовтня підписання угоди між Північною
Македонією та Frontex, Європейською службою прикордонної та

берегової охорони. Ця угода є основою для оперативного співробітництва у сфері
управління міграційними потоками та має на меті забезпечити можливість
розгортання спільних операцій, у тому числі на території Македонії за згодою
уряду. Тепер угода має бути схвалена Європейським Парламентом... Читати далі

 
Сполучене Королівство : 

Новий міністр фінансів
Прем'єр-міністерка Ліз Трасс 14 жовтня звільнила Канцлера
Казначейства Квасі Квартенга та призначила на його місце Джеремі
Ханта. Британський уряд опинився під тиском після оголошення 23
вересня про значне скорочення податків та заходи з компенсації

зростання цін на енергоносії, що підкреслило недоліки та вартість політичного та
економічного проекту прихильників Brexit. 17 жовтня Джеремі Хант оголосив про
скасування майже всіх податкових заходів, прийнятих його попередником... Читати
далі

Інше посилання | Інше посилання

Рада Європи : 
Премія Вацлава Гавела присуджена Володимиру Кара-Мурзі

11 жовтня російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі була
присуджена 10-та премія імені Вацлава Гавела з прав людини.
Ув'язнений в Росії з квітня 2022 року за державну зраду, він брав
участь у створенні атнивоєнного комітету, створеного для протидії

російському вторгненню в Україну... Читати далі

 
Підсумки осінньої сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи

Під час осінньої пленарної сесії 10-14 жовтня Парламентська
асамблея Ради Європи ухвалила низку рекомендацій та резолюцій
щодо інтеграції країн Західних Балкан в Європу та дотримання
зобов'язань Туреччиною, Угорщиною та Румунією. Асамблея

відзвітувала про погіршення ситуації з правами людини в Північній Ірландії після
Brexit... Читати далі

 
МВФ : 

Перспективи розвитку світової економіки
Міжнародний валютний фонд оприлюднив 11 жовтня "Перспективи
розвитку світової економіки", в якому основна увага приділяється
реагуванню на кризу вартості життя в умовах широкомасштабного
уповільнення економічної активності, яке виявляється більш
значним, ніж очікувалося. Очікується, що глобальне зростання впаде
з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7% у 2023 році,

досягнувши найнижчого показника з 2001 року, за винятком фінансової кризи та
пандемії Covid-19. Прогнозується, що інфляція зросте з 4,7% у 2021 році до 8,8%
у 2022 році, а потім знизиться до 6,5% у 2023 році та 4,1% у 2024 році... Читати
далі

 
Євробарометр : 

Опитування щодо "зеленого" переходу
Єврокомісія опублікувала 10 жовтня результати Євробарометра щодо
справедливого зеленого переходу, згідно з яким 88% європейців згодні з тим, що
процес переходу не повинен залишати нікого осторонь. 77% відчувають особисту
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відповідальність діяти. Половина європейців (50%) вважають, що ЄС
робить достатньо для того, щоб цей процес був справедливим...
Читати далі

 
Дослідження/Звіти : 

Звіт про торговельні угоди
Європейська Комісія опублікувала 11 жовтня звіт про впровадження
та застосування угод про вільну торгівлю з країнами-партнерами ЄС.
Звіт показує, що у 2021 році експорт перевищив 1 000 мільярдів
євро, а 44% торговельних операцій відбулися за преференційними

торговельними угодами... Читати далі

Інше посилання

Культура : 
Європейська культура солідарність з Україною

Світ культури мобілізується заради України. Асоціація "Солідарність
Україна-Васкхал" з м.Васкхал організовує 20 жовтня показ вистави
"Джордж Каплан", прибуток від якої буде повністю переданий на
підтримку українського народу. Того ж дня Лондонський хор дасть

концерт в Українському католицькому соборі в Лондоні на користь українських
біженців. У Німеччині в місті Рітберг 21 жовтня проходить акція "Мистецтво миру" -
концерт солідарності за участю Національного симфонічного оркестру України. На
польській платформі Pomagam.pl організований збір коштів для забезпечення
української армії необхідним зимовим спорядженням та для допомоги населенню в
умовах однієї з найсуворіших зим за останні десятиліття. 27 жовтня Фонд "Diario
de avisos" в Іспанії відзначить українське громадянське суспільство... Читати далі

 
Франкфуртський книжковий ярмарок

Найбільший у світі книжковий ярмарок проходить у Франкфурті-на-
Майні з 19 по 23 жовтня. Тема - "переклад" у всіх його проявах та
як необхідна передумова для порозуміння і згоди. У місті
проводяться численні заходи, лекції, читання, дискусії, вистави та
зустрічі... Читати далі

 
Нікі де Сен-Фаль в Тулузі

До 5 березня 2023 року в Музеї сучасного мистецтва Les Abbatoires au
Musée - FRAC Occitanie в Тулузі проходить виставка, присвячена Нікі
де Сен-Фалль, зокрема, "другій частині" її кар'єри, менш відомій, з
1978 року і до її смерті в 2002 році... Читати далі

 
Фотографії Керрі Мей Вімс у Берселоні

Центр фотографії KBr Фонду Mapfre в Барселоні присвячує виставку
Керрі Мей Вімс, яка триватиме до 15 січня 2023 року. Виставка
"Великий екскурс у можливе" організована у співпраці з Fundació
Foto Colectania та Württembergischer Kunstverein Stuttgart (WKV) та

представляє роботи, зосереджені на ідентичності афро-американської спільноти,
жінок та механізмах влади... Читати далі

 
Гельмут Ньютон у Відні

100-річчя від дня народження фотографа Гельмута Ньютона (1920-
2004) віденський Кунстфорум відзначає ретроспективною виставкою
понад 300 робіт митця, яка триватиме до 15 січня 2023 року. На
виставці представлені як знакові світлини, так і раніше неопубліковані
роботи... Читати далі

 
Нова німецька об'єктивність у Копенгагені

Музей сучасного мистецтва Луїзіана в Копенгагені до 19 лютого
2023 року організовує виставку, присвячену Німеччині 1920-х років,
яка висвітлює рух "Neue Sachlichkeit" - "Нова об'єктивність". Близько

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0730
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https://ukrainianlondon.co.uk/oct-20th-the-london-chorus-concert-for-ukraine/
https://www.buchmesse.de/en
https://www.buchmesse.de/en
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https://www.fundacionmapfre.org/en/art-and-culture/exhibitions/kbr-photography-center/carrie-mae-weems/
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https://louisiana.dk/en/exhibition/germany-in-the-1920s/


600 робіт 90 художників ілюструють політичні та соціальні потрясіння того часу.
Виставка організована у партнерстві з паризьким Центром Помпіду... Читати далі

 
Виставка про французькі сили спеціального призначення у Парижі

До 29 січня 2023 року в паризькому Музеї армії вперше
представлена виставка, присвячена французьким силам
спеціального призначення. Ця виставка розповідає про історію,
функціонування, оснащення та становлення спецпідрозділів, а також

про їхній образ у "масовій культурі". Ця виставка організована у співпраці з
Командуванням Сил спеціальних операцій (COS)... Читати далі

 
Міжнародний фестиваль природи у м. Намюр

У місті Намюр до 23 жовтня проходить 28-й Міжнародний фестиваль
природи. У програмі - кінопокази, фотовиставки, конференції та
зустрічі навколо теми природи... Читати далі

 
Краківський фестиваль студентської пісні

У період з 19 по 23 жовтня у Кракові відбудеться 58-й Фестиваль
студентської пісні, який з 1962 року є одним з найважливіших
фестивалів творчої та ангажованої пісенної творчості в країні...
Читати далі

 
Фестиваль у Кентербері

До 5 листопада у Кентербері проходить щорічний мистецький
фестиваль з різноманітною та яскравою програмою, створеною
навколо музики, театру та науки... Читати далі

 
Олафур Еліассон у Флоренції

До 22 січня 2023 року у Палаццо Строцці у Флоренції проходить
виставка "Олафур Еліассон: у своєму часі". Вона ставить відвідувача
в центр роздумів художника над поняттям спільного досвіду та
взаємодії з реальністю, а також поєднує нові інсталяції з його

істричними творами... Читати далі

 

 
 
Календар подій :
 

17
Жовт.

17 жовтня 2022
Люксембург
Рада з закордонних справ

17
Жовт.

17-18 жовтня 2022
Люксембург
Рада з сільського господарства та рибальства

17
Жовт.

17-20 жовтня 2022
Страсбург
Пленарна сесія Європейського парламенту

18
Жовт.

18 жовтня 2022
Люксембург
Рада з загальних справ

19 жовтня 2022
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19
Жовт.

Брюссель
Тристоронній соціальний саміт

20
Жовт.

20-21 жовтня 2022
Брюссель
Європейська рада
Прага
Неформальна зустріч міністрів транспорту

23
Жовт.

23 жовтня 2022
Словенія
Президентські вибори (перший тур)
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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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