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На тлі зростання цін та необхідності диверсифікації для
забезпечення збалансованого енергетичного комплексу, Європі
важливо забезпечити себе засобами, які гарантуватимуть її
незалежність та безпеку постачання енергоресурсів. Воднева
революція пропонує Європі історичну можливість: знову
об'єднатися навколо "Енергетичного союзу", нарешті виконавши
обіцянки Європейської спільноти з вугілля та сталі Роберта

Шумана, вважає президент Hydeal. 
Читати далі
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Вибори : 
Анже Логар виходить уперед у першому турі президентських виборів

Анже Логар від Демократичної партії (SDS) посів перше місце у
першому турі президентських виборів у Словенії 23 жовтня з 33,96%
голосів виборців. У другому турі, який відбудеться 13 листопада, він
змагатиметься з незалежним кандидатом Наташею Пірц Мусар, яка
набрала 26,86% голосів виборців. Явка виборців склала 51,06%...

Читати далі

 
Фонд : 

Енергетична криза: європейські заходи
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили заходів та розробили плани щодо
скорочення споживання. 20 жовтня 27 глав держав та урядів
погодили дорожню карту щодо обмеження зростання цін та

попросили Єврокомісію оперативно запропонувати заходи для забезпечення
спільних закупівель газу. 17 жовтня Німеччина ухвалила рішення продовжити
експлуатацію 3 атомних електростанцій до квітня 2023 року. Фонд пропонує вам
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карту, щоб у всьому розібратися. Вона регулярно доповнюється та оновлюється...
Читати далі

 
Європейська рада : 

Висновки Європейської Ради
Європейська Рада, яка засідала 20-21 жовтня, звернулася до
Єврокомісії з проханням запропонувати надзвичайні заходи у сфері
енергетики (спільна закупівля газу на добровільних засадах,
динамічний ціновий коридор та тимчасове обмеження цін на газ).
Європейські лідери "найрішучішим чином" засудили російські атаки,

а також підтримку з боку Ірану. Вони звернулися до Єврокомісії з проханням
запропонувати рішення для кращого забезпечення фінансової допомоги Україні.
Лідери обмінялися думками щодо актуальної міжнародної ситуації... Читати далі

 
Україна/Росія : 

Візит до Києва Президента Швейцарії та Президентки ЄБРР
Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс відвідав
Україну 20 жовтня, щоб визначити гуманітарні потреби та
обговорити з Президентом Володимиром Зеленським підтримку
Швейцарії, зокрема у відновленні. 21 жовтня Президент України

провів зустріч з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, під час якої обговорив
фінансову підтримку України та необхідність термінового виділення фінансових
ресурсів для швидкого відновлення країни. Міністр закордонних справ Греції Нікос
Дендіас відвідав Київ 19 жовтня... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Заява міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії та США
24 жовтня Франція, Велика Британія та США у відповідь на російські
звинувачення щодо застосування Україною "брудної бомби" на
власній території спільно заявили, що відкидають "будь-який привід
для ескалації з боку Росії"... Читати далі

 
Додаткова допомога Україні та Молдові у розмірі 175 мільйонів євро

Єврокомісія оголосила 20 жовтня про виділення додаткових 175
млн. євро гуманітарної допомоги для найбільш вразливих верств
населення в Україні та Молдові. З цією метою буде залучений
Стратегічний резерв rescEU. Комісар ЄС Янез Ленарчич відвідав

Україну, щоб допмогти зкоординувати цю місію... Читати далі

Інше посилання

Невизнання російських паспортів та право на притулок
Депутати Європарламенту ухвалили 20 жовтня поправки до
законодавчої пропозиції щодо невизнання проїзних документів,
виданих Росією в регіонах, які вона незаконно окупувала в Україні

та Грузії. Євродепутати заявили, що Єврокомісія після консультацій з державами-
членами повинна скласти список російських проїзних документів, які більше не
повинні прийматися. Вони також наполягали на забезпеченні доступу до притулку
для тих, хто тікає від війни... Читати далі

 
Парламент Естонії визнав Росію державою-спонсором тероризму

18 жовтня Парламент Естонії 88 голосами ухвалив декларацію, в
якій засудив анексію Росією українських територій та визнав
російський режим терористичним. У деклараціії також
висловлюється підтримка розслідувань Міжнародного суду ООН та

Міжнародного кримінального суду, а також міститься заклик до створення
спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії... Читати далі

 
Засідання ООН щодо ситуації в Україні

На засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні 21 жовтня
два високопосадовці закликали забезпечити безперешкодний проїзд
для гуманітарних бригад. Масштаби гуманітарної катастрофи
вражають, - зазначила Координаторка з гуманітарних питань ООН в

Україні Деніз Браун, оскільки 40% населення України потребує гуманітарної
допомоги. Разом з тим, гуманітарна підтримка України є найбільшою за всю історію
ООН. Під час зустрічі було висловлено занепокоєння щодо цін на газ та
електроенергію, а також ризиків, які це створює для населення України в умовах
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майбутньої зими. Очільниця політичного відділу ООН Розмарі ДіКарло привітала
обмін російськими та українськими в'язнями та нагадала про необхідність
покарання за російські злочини... Читати далі

 
Звіт МВФ про економіку України

Міжнародний валютний фонд 21 жовтня оприлюднив звіт про
економіку України в умовах воєнного часу, який свідчить про значне
падіння ВВП, а саме на 35% порівняно з 2021 роком, а також про
зростання інфляції, серйозні перебої в комерційній діяльності та
безпрецедентний дефіцит бюджету. МВФ також надав українській
владі фінансування у розмірі близько 1,3 млрд. євро в рамках

Інструменту швидкого фінансування RFI... Читати далі

Інше посилання

Премія Сахарова українському народу
19 жовтня Європарламент присудив українському народу Премію ім.
Андрія Сахарова "За свободу думки". Журі відзначило зусилля
громадян, ініціативи представників громадянського суспільства, його

Президента та обраних лідерів у протистоянні російській агресії... Читати далі

 
Єврокомісія : 

Робоча програма на 2023 рік
Єврокомісія оприлюднила 18 жовтня свою робочу програму на 2023
рік, яка містить 43 стратегічні ініціативи, включаючи створення
Європейського водневого банку, пропозицію щодо визначення
принципів цифрового євро, презентацію Європейської космічної

стратегії безпеки та оборони, а також кроки на захист демократії. Тепер
Єврокомісія має визначити спільні законодавчі пріоритети з Європарламентом та
Радою ЄС... Читати далі

Інше посилання

Європарламент : 
Голосування за бюджет-2023

Європарламентарі ухвалили свою позицію щодо бюджету на 2023
рік, виступивши проти запропонованого Радою ЄС скорочення
бюджету на 1,6 млрд євро. Пріоритетним завданням є виділення
додаткових 853 млн. євро на подолання наслідків війни в Україні.
Депутати Європарламенту заявили, що хочуть збільшити на 533 млн.
євро фінансування енергетичної незалежності. На додаток до

збільшення фінансової підтримки програм "Еразмус+", "Горизонт" та "Лайф", вони
запропонували збільшити програму "EU4Health" на 25 млн євро для забезпечення
готовності європейських систем охорони здоров'я до пандемії. Депутати
Європарламенту закликали скасувати плани реконструкції будівлі Парламенту в
Брюсселі... Читати далі

Інше посилання

Зустріч із Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою
Під час зустрічі з депутатами Європарламенту 19 жовтня Президент
Словаччини Зузана Чапутова підтвердила необхідність солідарності
перед обличчям загроз європейським цінностям, демократії та
солідарності. Вона висловила сподівання, що Україна одного дня стане
членом Євросоюзу. Вона також зауважила на зростанні цін на
енергоносії. Вона застерегла від зростання екстремізму в Європі та

закликала депутатів Європарламенту стати на захист демократії та правовладдя...
Читати далі

 
Заклик прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони

Депутати Європарламенту 18 жовтня ухвалили резолюцію, яка
закликає Раду ЄС схвалити до кінця 2022 року рішення про
приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони вільного
пересування. Вони підкреслюють, що обидві держави-члени
виконали всі необхідні умови... Читати далі

 
Рекомендації щодо зайнятості та працевлаштування

Депутати Європарламенту схвалили 18 жовтня запровадження
нових рекомендацій щодо зайнятості та працевлаштування для
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держав-членів з метою захисту найбільш вразливих працівників та забезпечення
справедливого "зеленого" та цифрового переходу... Читати далі

 
Премія імені Дафни Каруани Галіції в галузі журналістики

19 жовтня у Європарламенті вручили премію імені Дафни Каруани
Галіції 2022 журналістам-фрілансерам Клеману Ді Рома та Керол
Валаде за документальний фільм "Центральнофариканська
республіка: російська м'яка сила". Журналісти задокументували

вплив та зловживання російських найманців угруповання "Вагнера", які
захищають режим в обмін на корисні копалини... Читати далі

Інше посилання

Рада ЄС : 
Тимчасова угода про Європейський фонд довгострокових інвестицій

Рада ЄС та Європардамент 19 жовтня досягли попередньої
домовленості щодо перегляду Регламенту про Європейський фонд
довгострокових інвестицій (ELTIF). Цей крок є частиною процесу
створення єдиного ринку капіталу, метою якого є забезпечення
обігу інвестицій та заощаджень у всіх державах-членах ЄС... Читати

далі

 
Зустріч міністрів сільського господарства та рибальства

17-18 жовтня міністри сільського господарства та рибальства
досягли політичної домовленості щодо загальних допустимих уловів
(ОДУ) та квот на рибні запаси Балтійського моря на 2023 рік.
Міністри обговорили ситуацію на сільськогосподарських ринках та

продовольчу кризу... Читати далі

 
Зустріч міністрів з європейських справ

Стосовно Конференції про майбутнє Європи, то міністри з
європейських справ, які зустрілися 18 жовтня, вважають, що до 95%
зроблених пропозицій можуть бути реалізовані в рамках чинних

договорів, і поки що не розглядають запити Європарламенту щодо перегляду
договорів. Вони також оцінили стан верховенства права в Польщі відповідно до
процедури Статті 7... Читати далі

 
Тристоронній соціальний саміт

Тристоронній соціальний саміт, що відбувся 19 жовтня, зібрав
керівників соціальних установ та соціальних партнерів для
обговорення заходів, спрямованих на подолання енергетичної
кризи, зокрема тих, що стосуються захисту підприємств та

громадян... Читати далі

 
Нарада міністрів транспорту

21 жовтня міністри транспорту обговорили ціни на енергоносії та
конкретні заходи зі скорочення енергоспоживання. Вони обговорили
розвиток залізничного транспорту, покращення сполучення та

перегляд мережі TEN-T у контексті війни в Україні... Читати далі

 
Дипломатія : 

Набуття чинності рамкової угоди з Австралією
Спрямована на зміцнення співробітництва у багатьох сферах
Рамкова угода між Європейським Союзом та Австралією набула
чинності 21 жовтня... Читати далі

 
Нові санкції за використання іранських безпілотників в Україні

20 жовтня Рада додала трьох іранських фізичних та одну юридичну
особу до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи у
зв'язку з їх причетністю до розробки та постачання безпілотників,
що використовуються Росією проти України. Обмежувальні заходи

включають заморожування активів та заборону на в'їзд до Європейського Союзу та
пересування в його межах... Читати далі
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Щорічний діалог із Молдовою

19 жовтня відбувся 13-й щорічний діалог з Молдовою з питань прав
людини. Європейський Союз відзначив позитивні зрушення в
Молдові, такі як ратифікація Стамбульської конвенції про
запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству,
ухвалення законодавства проти злочинів на ґрунті ненависті та

продовження роботи над реформуванням виборчого кодексу. Проте, потребують
покращення правила щодо прозорості та зосередження ЗМІ в одного власника, а
також умови утримання під вартою... Читати далі

 
Зелене партнерство з Марокко

18 жовтня Європейський Союз підписав перше "зелене" партнерство
зі своєю країною-партнером - Марокко. Три сфери співробітництва,
а саме: клімат та енергетика, навколишнє середовище, включаючи
морські та судноплавні питання, а також "зелена" економіка.
Рішення було прийняте напередодні КС-27 і має на меті створити

зовнішній вимір Європейського зеленого курсу... Читати далі

 
Німеччина : 

Конференція "Західні Балкани" відбулась у Берліні
Міністри закордонних справ країн Західних Балкан зустрілися в
Берліні 21 жовтня на щорічній конференції в рамках Берлінського
процесу. На саміті визначені такі пріоритети, як клімат, енергетика
та енергетична безпека, а також розвиток регіонального спільного

ринку. Крім того, Німеччина привітала домовленості між цими країнами щодо
заходів з забезпечення вільного пересування, які призведуть до створення
регіонального спільного ринку балканських країн... Читати далі

 
Данія : 

Останні соцопитування напередодні парламентських виборів
Напередодні парламентських виборів у Данії, які відбудуться 1
листопада, Соціал-демократична партія лідирує в опитуваннях з 25-
27% голосів виборців, за нею йдуть Ліберальна партія (14,5-15%),
Соціалістична народна партія (8-9%) та Поміркована партія (7-

9%)... Читати далі

 
Франція : 

Енергетична угода з Іспанією та Португалією
Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Іспанії Педро
Санчес та прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта 20 жовтня
оголосили про створення "зеленого" енергетичного коридору між
Барселоною та Марселем (BarMar), який з'єднає їх з енергетичною
мережею ЄС. Від проекту MidCat, який підтримувала Німеччина,

відмовилися. Лідери трьох країн домовилися про реалізацію нових проектів з
об'єднання електроенергетичних мереж Франції та Іспанії. Наступна зустріч
запланована в Аліканте 9 грудня... Читати далі

Інше посилання

Співробітництво у боротьбі з морськими мінами
18 жовтня Нідерланди, Бельгія та Франція домовились про
створення взаємодії щодо "військових можливостей у протимінній
боротьбі на національних рівнях". Французькі кораблі
будуватимуться за зразком міждержавної бельгійсько-нідерландської

програми MCM. Метою є забезпечення можливості проведення спільних заходів у
сфері протимінної боротьби... Читати далі

 
Візит Катрін Колонна до США

20 та 21 жовтня Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна
перебувала з візитом у Вашингтоні. Вона зустрілась зі своїм колегою
Ентоні Блінкеном, з яким обговорила питання війни в Україні,
санкцій проти Росії, а також ситуацію в Індо-Тихоокеанському

регіоні... Читати далі
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Італія : 
Новий уряд на чолі з Джорджою Мелоні

Після парламентських виборів 25 вересня Президент Республіки
Серджо Маттарелла призначив 22 жовтня лідерку ультраправої
партії "Брати Італії" Джорджу Мелоні Головою Італійської Ради. Вона
представила свій уряд, до складу якого увійшли 25 міністрів, 10 з
яких представляють "Братів Італії", 5 - "Лігу", 5 - "Вперед, Італіє" та

5 незалежних міністрів. До складу уряду Італії, який вперше очолила жінка,
увійшли 7 жінок... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Зустріч із французьким президентом
У Римі 23 жовтня вібулась зустріч новообраної Прем'єр-міністерки
Італії Джорджи Мелоні з Президентом Франції Емманюелем
Макроном. Емманюель Макрон повідомив, що мав "відверту та
вимогливу" розмову з главою італійського уряду, яку планує

оцінювати "за її діями". Він наголосив на важливості франко-італійських відносин
та співпраці на європейському рівні. Джорджа Мелоні привітала схожість поглядів
Франції та Італії на головні європейські теми та зазначила, що хоче працювати з
французами "на рівних"... Читати далі

Інше посилання

Сполучене Королівство : 
Відставка Ліз Трасс та призначення Ріші Сунака

Ріші Сунак був призначений прем'єр-міністром Великої Британії 25
жовтня, після того, як напередодні був обраний лідером Консервативної
партії. Він був єдиним кандидатом після того, як Борис Джонсон і Пенні
Мордонт вирішили не балотуватися. Він замінив на цій посаді Ліз Трасс,
яка подала у відставку 20 жовтня, втративши підтримку партії... Читати
далі

 
Швеція : 

Новий уряд на чолі з Ульфом Крістерссоном
Лідер Поміркованої партії Ульф Крістерссон 17 жовтня був призначений
депутатами Риксдагу Прем'єр-міністром Швеції, отримавши 176 голосів
проти 173. Він також отримав абсолютну більшість завдяки підтримці
ультраправих Шведських демократів. Уряд приступив до виконання своїх
обов'язків 18 жовтня. До його складу входять 12 міністрів від
Поміркованої партії, 6 християнських демократів та 5 лібералів, у складі

уряду - 10 жінок... Читати далі

Інше посилання

Рада Європи : 
Доповідь Комітету з питань запобігання катуванням щодо Болгарії

Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням опублікував
18 жовтня доповідь щодо ситуації в Болгарії. У доповіді міститься
заклик до Болгарії вирішити проблеми насильства між ув'язненими,
а також проблеми охорони здоров'я, поганих матеріальних умов та
нестачі кадрів... Читати далі

 
МВФ : 

Економічні перспективи Європи
У економічному прогнозі для Європи, опублікованому Міжнародним
валютним фондом 23 жовтня, йдеться про "шкідливий коктейль" з
високої інфляції та низького зростання, з яким зіткнулися європейські
країни. МВФ прогнозує зростання на 0,6% у 2023 році для розвинених
європейських країн та на 1,7% для країн, що розвиваються, порівняно
з липневим прогнозом. Він вважає, що необхідно посилити монетарну

політику... Читати далі

Інше посилання

Євростат : 
Зростання темпів інфляції

За опублікованими 19 жовтня даними Євростату, річна інфляція в
Європейському Союзі у вересні склала 10,9% у порівнянні з 10,1% у
серпні. Інфляція в єврозоні у вересні склала 9,9% порівняно з 9,1%
у серпні та 3,4% у минулому році. Найнижчий показник
спостерігався у Франції (6,2%), а найвищий - в Естонії (24,1%).

Основним фактором інфляції є енергоносії, далі йдуть продукти харчування,
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алкоголь та тютюн, послуги та промислові товари, за винятком енергоносіїв та
послуг... Читати далі

Інше посилання

Культура : 
Європейська культурна солідарність з Україною

В ухваленій 20 жовтня резолюції депутати Європарламенту
закликають Єврокомісію вжити заходів для підтримки культурних
діячів у захисті та відновленні культурної спадщини в Україні. Вони
також рекомендують ухвалити спільний механізм реагування на

надзвичайні ситуації для відновлення культури в Європі з метою розбудови
партнерств для підтримки творчої екосистеми... Читати далі

 
Фестиваль Jazz Jantar у Гданську

У місті Гданськ до 13 листопада проходить один з найстаріших
джазових фестивалів країни - Jazz Jantar. Тут представлені нові
тенденції у світі джазу... Читати далі

 
Тернер у Дубліні

Велика колекція робіт англійського художника Вільяма Тернера
експонується в дублінській Національній галереї до 6 лютого 2023
року. Основною темою є захоплення художника силами природи, а
також сонцем, місяцем та хмарами... Читати далі

 
Дружба та колективна творчість у марсельському Mucem

У марсельському Музеї цивілізацій Європи та Середземномор'я
Mucem до 13 лютого 2023 року проходить виставка, присвячена
дружбі та колективній творчості. Тут представлені 117 колективних
робіт різноманітних видів мистецтва, створені у XIX-XX століттях.
Виставка організована у співпраці з Музеєм сучасного мистецтва у

Вольсбурзі... Читати далі

 
Гауді у Мадриді

У мадридському Центрі сучасного мистецтва Centrocentro до 5
лютого 2023 року триватиме виставка, присвячена Гауді. На
виставці представлені понад 150 робіт, серед яких плани,
креслення, макети, меблі, архітектурні елементи, кераміка та
фотографії... Читати далі

 
Еліс Ніл у Центрі Помпіду

До 16 січня 2023 року в Центрі Помпіду в Парижі проходить
виставка, присвячена Еліс Ніл. Відома своїми картинами,
присвяченими маргінальним верствам американського суспільства,

ця віддана феміністка вирізнялася з-поміж мистецьких течій свого часу,
створюючи власний фігуративний живопис. Представлені 75 картин та малюнків...
Читати далі

 
Фонд Байєлєра відзначає своє 25-річчя

Швейцарський музей Фонд Байєлєра відзначає своє 25-річчя
ювілейною виставкою, яка триватиме до 8 січня 2023 року. Близько
100 робіт 31-го художника, від класики до сучасного мистецтва,
займуть майже весь простір музею. Спеціальним гостем виставки є
американський художник Дуейн Хенсон, який представив декілька
своїх скульптур... Читати далі

 
Мондріан у Дюссельдорфі

До 12 лютого 2023 року в Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen у
Дюссельдорфі експонується виставка "Еволюція Мондріана", що
демонструє еволюцію творчості нідерландського художника Піта
Мондріана від пейзажів та інших фігуративних мотивів першого
десятиліття його кар'єри до знакових геометричних композицій з
чорно-білими лініями та кольоровими полями червоного, жовтого та

синього кольорів... Читати далі

https://bykvu.com/ua/bukvy/u-veresni-infliatsiia-u-ievrozoni-siahnula-maizhe-10/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131946/2-19102022-AP-EN.pdf/92861d37-0275-8970-a0c1-89526c25f392?t=1666096228625
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0374_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0374_EN.pdf
https://jazzjantar.pl/en/Programme
https://jazzjantar.pl/en/Programme
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/turner-sun-god
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/turner-sun-god
https://www.mucem.org/en/friendships-art-collective-works
https://www.mucem.org/en/friendships-art-collective-works
https://www.centrocentro.org/en/exhibition/gaudi
https://www.centrocentro.org/en/exhibition/gaudi
https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/JonpUmK
https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/JonpUmK
https://www.fondationbeyeler.ch/en/25years
https://www.fondationbeyeler.ch/en/25years
https://www.kunstsammlung.de/en/exhibitions/mondrian-evolution-en
https://www.kunstsammlung.de/en/exhibitions/mondrian-evolution-en


 
Мистецтво та глобальне потепління в Римі

Національна галерея модерного та сучасного мистецтва в Римі
представляє до 26 лютого 2023 року виставку "Hot Spot - Caring for
a burning world", яка отримала свою назву від однойменної роботи
Мони Хатум ("Hot Spot III", 2009), що викриває вплив людського

суспільства на планету. Активна позиція щодо охорони навколишнього
середовища митців з усіх куточків світу виражена через призму естетики... Читати
далі

 

 
 
Календар подій :
 

24
Жовт.

24 жовтня
Люксембург
Нарада щодо навколишнього середовища

25
Жовт.

25 жовтня
Люксембург
Енергетична нарада

27
Жовт.

27 жовтня
Франкфурт-на-Майні
Рада керівників ЄЦБ

30
Жовт.

30-31 жовтня
Прага
Неформальна нарада міністрів торгівлі
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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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