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На саміті Європейського політичного співтовариства 6 жовтня в
Празі стався інцидент, який напружив відносини між грецьким
прем'єр-міністром і президентом Туреччини. На місцевому рівні
напруга залишається високою, і Афіни закликають до
європейської солідарності та посилюють військову підготовку. 
Читати далі

Фонд : Енергетика - Відновлення Україна/Росія : G7/Відновлення - Саміт/Крим -
ЄІБ - Транспорт - Зерно - Візит/Штайнмаєр ЄЦБ : Ставки/Інфляція
Єврокомісія : Цифова сфера/DSA - Повітря/Вода - Платежі
Європарламент : Автомобілі Рада ЄС : Енергетика - Навколишнє середовище -
Охорона здоров'я - Митниця - Зарядний пристрій USB-C Дипломатія : Латинська
Америка - Центральна Азія - Оборона - Балкани Суд : Дані Європейські
агенції : Роми Франція : Німеччина - Естонія Греція : Німеччина Італія : Політика
Сполучене Королівство : Уряд - Ольстер Молдова : Митниця Рада Європи : Влада/
Регіони - Білорусь ОЕСР : Міграція Євробарометр : Конкуренція - Забруднення
Культура : Смерть/Сулаж - Скульптура/Ліссабон - Джаз/Берлін - Виставки/Краків
- Виставки/Брюссель - Виставки/Едінбург - Виставки/Стокгольм - Виставки/
Мадрид - Виставки/Версаль - Виставки/Лейден

Календар подій | Інші версії | Контакт

Фонд : 
Енергетична криза: європейські міри

З метою протидії зростанню цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили відповідних заходів. 27 жовтня
бельгійський парламент затвердив енергетичний ваучер для
домогосподарств у розмірі 135 євро на газ та 61 євро на листопад та

грудень 2022 року. У Словенії уряд запровадив обмеження цін на централізоване
теплопостачання, що працює на природному газі. Фонд пропонує вам карту, щоб у
всьому розібратися. Вона регулярно доповнюється та оновлюється... Читати далі

 
Європейські плани з відновлення: цифри та пріоритети

27 жовтня Єврокомісія схвалила перший транш у розмірі 2,6 млрд
євро Румунії в рамках європейської програми NextGenerationEU,
спрямованої на подолання наслідків пандемії Covid-19. Фонд
відновлення у розмірі 672,5 млрд. євро, відомий як Фонд
відновлення та стійкості, призначений для надання грантів та

кредитів державам-членам. Плани 26 країн були затверджені, а 10 країн отримали
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виплати. Фонд надає інтерактивну карту планів по країнах, включаючи суми,
терміни та пріоритети... Читати далі

 
Україна/Росія : 

Конференція з відновлення України
25 жовтня у Берліні під егідою німецького головування у G7 та
Європейської Комісії відбулася міжнародна конференція експертів з
питань відновлення України. Президентка Єврокомісії Урсула фон
дер Ляєн та Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердили

довгострокову підтримку України з боку міжнародного співтовариства. Президент
України Володимир Зеленський виступив у режимі відеоконференції та звернувся
до політичних представників з проханням про фінансову підтримку для подолання
дефіциту бюджету в 38 мільярдів доларів, який очікується наступного року. Також
країнами G7 планується створення донорської платформи для координації процесу
відбудови... Читати далі

 
Парламентський саміт Кримської міжнародної платформи

25 жовтня в Загребі відбувся перший парламентський саміт
Міжнародної кримської платформи, метою якого є посилення
міжнародної реакції на російську окупацію Криму, реагування на
загрози безпеці та посилення тиску на Росію. Президент України
Володимир Зеленський засудив хаос, створений Росією, а також її

безкарність. Зі свого боку, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні
Кокс повернувся до важливості виключення Росії з Ради Європи та нагадав, що
російський парламент, так само, як президент і уряд, несуть часткову
відповідальність за наслідки війни в Україні та незаконні анексії... Читати далі
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Угода між ЄІБ та ПРООН для українських міст
Європейський інвестиційний банк та Програма розвитку Організації
Об'єднаних Націй підписали 25 жовтня в Берліні угоду на суму 2
млн. євро, яка фінансується з мультидонорського фонду E5P. Метою

проекту є фінансування енергоефективності в українських містах в рамках
рамкової позики ЄІБ на суму 300 млн. євро, основним донором якої є Євросоюз.
Кредит буде використаний для реконструкції громадських будівель з метою
підвищення їх енергоефективності, відбудови зруйнованих будівель та
облаштування будівель для прийому людей, переміщених внаслідок війни... Читати
далі

 
Угоди про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою

26 жовтня Комітет Європарламенту з питань транспорту та туризму
ухвалив угоди з Україною та Молдовою, які вже тимчасово
застосовуються з червня. Ці угоди дозволяють українським
перевізникам їздити Європою без необхідності отримання

міжнародного дозволу. Вони будуть винесені на затвердження на наступному
пленарному засіданні... Читати далі

 
Росія призупиняє участь в угоді про експорт зерна

29 жовтня Росія вирішила призупинити свою участь у Чорноморській
зерновій ініціативі, яка забезпечувала безпечний прохід суден, що
експортують зерно з України. Відпочатку ініціатива мала
завершитися в середині листопада, але могла б бути продовжена.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебуває в "інтенсивному контакті"
з Росією, щоб переконати її скасувати своє рішення... Читати далі

 
Візит Президента Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня відвідав
Київ, щоб підтвердити підтримку Німеччиною України. Метою цієї
поїздки було, зокрема, заохочення німецьких міст до партнерства з
українськими містами для фінансування їх реконструкції та
енергетичної інфраструктури... Читати далі

Інше посилання

ЄЦБ : 
Підвищення базових процентних ставок
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27 жовтня президент ЄЦБ Крістін Лагард оголосила про підвищення базової
відсоткової ставки на 0,75 відсоткового пункту з метою протидії
інфляції, яка у вересні в єврозоні зросла до майже 10%. З метою
забезпечення якнайшвидшого повернення інфляції до цільового
показника 2% ЄЦБ також жорсткіше посилив зробив більш
жорсткими умови фінансування банків, скоригувавши третю серію

цільових довгострокових операцій з рефінансування (TLTRO III)... Читати далі

 
Єврокомісія : 

Публікація Закону про цифрові послуги (DSA) в Офіційному віснику
Закон про цифрові послуги (DSA) був опублікований в Офіційному
віснику Європейського Союзу 27 жовтня. Він накладає нові
зобов'язання на платформи щодо обмеження незаконного контенту
та продуктів та забороняє, зокрема, таргетовану рекламу... Читати

далі

 
Нові правила в галузі якості повітря та води

26 жовтня Єврокомісія запропонувала переглянути директиви щодо
якості атмосферного повітря (план нульового забруднення), що
передбачає, зокрема, компенсацію людям, здоров'я яких
постраждало від забруднення повітря, а також переглянути

директиву щодо очищення міських стічних вод та оновити переліки забруднюючих
речовин, які підлягають більш суворому контролю у поверхневих та підземних
водах... Читати далі

 
Пропозиція щодо миттєвих платежів

Єврокомісія ухвалила 27 жовтня законодавчу пропозицію щодо
запровадження доступних та безпечних "10-секундних" миттєвих
платежів в Європейському Союзі. Йдеться про те, щоб зробити ці
платежі доступними для фізичних та юридичних осіб через усунення

будь-яких пов'язаних з ними зборів, які суттєво різняться в різних країнах-членах
ЄС... Читати далі

 
Європарламент : 

Перегляд норм щодо викидів CO2 автомобілями
27 жовтня Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди
щодо більш жорстких норм викидів CO2 для легкових автомобілів і
мікроавтобусів. Поставлена   ціль – скоротити викиди на 55% для
нових автомобілів та на 50% для нових мікроавтобусів до 2030 року,

щоб завершити використання двигунів внутрішнього згоряння у 2035 році. Тепер
угода має бути офіційно прийнята Радою ЄС та Європарламентом... Читати далі

Інше посилання

Рада ЄС : 
Нарада міністрів енергетики

25 жовтня міністри енергетики обговорили пропозиції Єврокомісії
щодо боротьби з підвищенням цін. Вони нагадали про необхідність
швидких і скоординованих зусиль та домовилися про наступну
зустріч 24 листопада. Вони обговорили питання розвитку

ефективного внутрішнього ринку відновлюваної енергетики та прийняли рішення
щодо перегляду директиви про енергетичні характеристики будівель... Читати далі

 
Нарада міністрів з охорони навколишнього середовища

Міністри з охорони навколишнього середовища прийняли 24 жовтня
спільні положення Європейського Союзу з огляду на майбутні
саміти. На COP27 вони погодилися з необхідністю встановити на
рівні 1,5°C обмеження підвищення температури та досягнення

кліматичної нейтральності до 2050 року відповідно до Паризької угоди. Вони
закликали прийняти амбітну глобальну рамкову програму збереження
біорізноманіття на період після 2020 року на майбутньому саміті ООН з питань
біорізноманіття в Монреалі. Паралельно міністри обговорили перегляд директиви
про промислові викиди та доручили Єврокомісії укласти міжнародну угоду в
Уругваї, спрямовану на припинення забруднення пластиком... Читати далі

 
Ухвалення нормативів щодо управління кризовими ситуаціями у сфері охорони
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здоров'я
Рада ЄС ухвалила 24 жовтня нові правила щодо транскордонних
загроз для здоров'я, зокрема законодавчі акти, що передбачають
створення європейського плану співробітництва, а також
положення, що посилюють мандат Європейського центру з

профілактики та контролю захворювань, та положення, спрямовані на
забезпечення доступу до ліків, вакцин та сировини у випадку надзвичайної
ситуації у сфері охорони здоров'я... Читати далі

Інше посилання

Запровадження єдиного європейського вікна для митниці
24 жовтня Рада ЄС ухвалила "єдине вікно" для митниці з метою
спрощення та автоматизації митного оформлення та зменшення
ризиків шахрайства. Постанова встановлює правові рамки для
цифрової співпраці між митницею та компетентними органами, що
дозволить їм безпосередньо перевіряти відповідність товарів
стандартам ЄС. Тепер документ має бути ухвалений

Європарламентом... Читати далі

 
Ухвалення Директиви про універсальний зарядний пристрій

24 жовтня Рада ЄС остаточно схвалила директиву, яка запроваджує
використання універсального зарядного пристрою для всіх
електронних пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети та
навушники, починаючи з 2024 року. Спільний зарядний порт USB-C
також буде застосовуватися до ноутбуків з 2026 року... Читати далі

 
Дипломатія : 

Зустріч із країнами Латинської Америки
Європейський Союз та Співтовариство держав Латинської Америки та
Карибського басейну (CELAC) на зустрічі в Буенос-Айресі 17 жовтня
оголосили про перезапуск своєї співпраці. Латинська Америка може
"зробити більше" для забезпечення продовольством та енергією в
умовах продовольчої і енергетичної кризи, викликаної війною... Читати
далі

Інше посилання

Співробітництво з Центральною Азією
На зустрічі в Астані 27 жовтня глави держав Центральної Азії та
Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітали зближення
між країнами Центральної Азії та Європейським Союзом. Вони
висловили прагнення до поглиблення співробітництва в
енергетичній сфері... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Нарада Військового комітету
Керівники штабів оборони на зустрічі 24 і 25 жовтня заявили, що
вони хочуть побудувати сильну та боєздатну Європу у військовому
плані в контексті досягнення цілей "Стратегічного компасу".
Зазначені цілі включають застосування можливостей швидкого

реагування Європейського Союзу з метою досягнення повної спроможності
автономно проектувати безпеку до 2025 року. Це включатиме розвиток сильного
та передового військового потенціалу з метою забезпечення стратегічної автономії
Європейського Союзу... Читати далі

 
Підготовка Саміту з Західними Балканами

Напередодні грудневого саміту ЄС-Західні Балкани Президентка
Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Північну Македонію,
Боснію і Герцеговину, Албанію, Косово та Сербію. 26 жовтня вона
анонсувала, що весь регіон отримає 500 млн. євро у вигляді дотацій.
Ця фінансова допомога буде додатковою до персональних дотацій
для кожної країни. Вона буде використана для інвестування в

енергетичні мережі, енергоефективність та відновлювану енергетику... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання | Інше посилання | Інше посилання

Суд : 
Обробка даних: дотримання умов відкликання згоди
27 жовтня Суд Європейського Союзу постановив, що будь-яка особа,
відповідальна за обробку персональних даних, зобов'язана інформувати пошукові

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-adds-new-building-blocks-to-european-health-union/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-adds-new-building-blocks-to-european-health-union/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-adopts-law-on-the-emergency-framework-regarding-medical-countermeasures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-adopted-eu-single-window-for-customs/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/council-adopted-eu-single-window-for-customs/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/common-charger-eu-ministers-give-final-approval-to-one-size-fits-all-charging-port/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/24/common-charger-eu-ministers-give-final-approval-to-one-size-fits-all-charging-port/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/10/27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/10/27/
https://www.consilium.europa.eu/media/59827/celac-eu-fmm-joint-communique.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/27/joint-press-communique-heads-of-state-of-central-asia-and-the-president-of-the-european-council/
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системи Інтернету про запит абонента на видалення його
персональних даних. Крім того, відповідно до Загального регламенту
захисту даних Суд роз'яснив, що перед публікацією контактних
даних абонента в загальнодоступному каталозі необхідна згода
останнього на всіх етапах обробки його персональних даних...

Читати далі

 
Європейські агенції : 

Опитування щодо умов життя ромів
Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав
опублікувало 25 жовтня звіт про умови життя та інтеграції ромів на
територіях держав-членів ЄС. Дослідження показує, що 80% ромів

знаходяться на межі бідності, у порівнянні з середнім показником у 17% по ЄС.
Згідно з опитуванням, через дискримінацію роми стикаються з постійними
проблемами у реалізації своїх основних прав на працевлаштування, освіту,
охорону здоров'я та житло... Читати далі

 
Франція : 

Зустріч з Канцлером Німеччини
26 жовтня Канцлер Німеччини Олаф Шольц та Президент Франції
Емманюель Макрон зустрілися у Парижі в Єлисейському палаці на
офіційному обіді, щоб обговорити перезавантаження франко-
німецьке співробітництво. Лідери двох країн обмінялися думками

щодо енергопостачання в Європі, зростання цін на енергоносії та спільних
оборонних проектів... Читати далі

 
Візит Катрін Колонна до Естонії

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала
Естонію 24 і 25 жовтня. Вона обговорила зі своїм естонським
колегою Урмасом Рейнсалу та прем'єр-міністеркою Каєю Каллас
наслідки конфлікту в Україні, зокрема в енергетиці. Насамкінець

була приділена особлива увага військовій співпраці між Францією та Естонією...
Читати далі

Інше посилання

Греція : 
Візит Канцлера Німеччини

27 жовтня Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Афіни, щоб
зустрітися з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Лідери
двох країн обговорили війну в Україні та необхідність продовження її

підтримки, а також енергетичну кризу. Вони заявили, що підтримають вступ країн
Західних Балкан до Європейського Союзу. Олаф Шольц висловив підтримку Греції
всупереч агресивній риториці та маневрам Туреччини... Читати далі

Інше посилання

Італія : 
Презентація програми уряду

Нова президентка Італійської ради Джаорджа Мелоні представила
програму свого уряду депутатам 25 жовтня та сенаторам 26 жовтня.
Вона підкреслила, що її країна є повноцінним членом Європейського
Союзу та НАТО, Італія є "повноправною частиною Європи та
Західного світу". Свій перший офіційний візит за межі Італії глава

італійського уряду здійснить 3 листопада до Брюсселя... Читати далі

 
Сполучене Королівство : 

Новий уряд
Новий лідер Британської консервативної партії Ріші Сунак був
призначений Прем'єр-міністром 25 жовтня Королем Великої Британії
Чарльзом ІІІ. Прем'єр заявив, що хоче виправити помилки своєї
попередниці Ліз Трасс та зосередити свою політику на економічній

"стабільності та довірі". До складу його уряду увійшли міністри, які працювали у
попередньому уряді, такі як Джеремі Хант - міністр фінансів, Джеймс Клеверлі -
міністр закордонних справ, Бен Уоллес - міністр оборони, Суелла Браверман -
міністр внутрішніх справ та Кріс Хітон-Харріс - міністр у справах Північної
Ірландії... Читати далі

Інше посилання
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До нових виборів у Півніній Ірландії
Британський міністр у справах Північної Ірландії Кріс Хітон-Гарріс 28
жовтня зазначив, що Північна Ірландія, що пройшло вже шість після
останніх виборів, а уряд не був сформований. Отже, мають бути
призначені нові вибори. Дата голосування буде визначена пізніше...

Читати далі

 
Молдова : 

Набуття чинності митної угоди з Європейським Союзом
Нова угода про покращення торговельних потоків між Європейським
Союзом та Молдовою набуває чинності 1 листопада. Метою є
спрощення митних процедур, зокрема, зменшення митного контролю
та надання пріоритету митному оформленню. Угода є частиною
розширеної співпраці, враховуючи, що експорт ЄС до Молдови у

2021 році склав 3,8 млрд євро... Читати далі

 
Рада Європи : 

43-я сесія Конгресу місцевих та регіональних влад
З 25 по 27 жовтня у Страсбурзі відбувся Конгрес місцевих і
регіональних влад Ради Європи. Учасники мали можливість
поспілкуватися з Київським міським головою Віталієм Кличком та
Міністром розвитку громад та територій України Олексієм
Чернишовим. Вони підтвердили свою підтримку Україні та нагадали

про існування онлайн-платформи взаємодії між українськими та європейськими
містами Cities4cities, яка підтримується Конгресом. Генеральним секретарем
Конгресу на 5-річний термін обрано француза Матьє Морі. Конгрес також
обговорив питання оновлення Європейської хартії місцевого самоврядування та
закликав до ухвалення додаткового протоколу, що гарантує залучення місцевих та
регіональних органів влади до вирішення екологічних питань... Читати далі

 
Доповідь щодо торгівлі людьми в Білорусі

Група експертів Ради Європи з протидії торгівлі людьми (GRETA) 27
жовтня опублікувала доповідь по Білорусі. Вона вважає, що
білоруська влада, заохочуючи міграційний рух, опосередковано
брала участь у торгівлі людьми. GRETA занепокоєна тим, що
широкомасштабні та систематичні репресії проти організацій

громадянського суспільства створюють значний ризик того, що порушення прав
людини не будуть визнані як такі... Читати далі

Інше посилання

ОЕСР : 
Перспективи міжнародної міграції

У своєму щорічному звіті "Перспективи міжнародної міграції до 2022
року" ОЕСР зазначає, що російське вторгнення в Україну спричинило
безпрецедентні міграційні потоки до Європи, після періоду
уповільнення, спричиненого пандемією Covid-19. Станом на

середину вересня 2022 року майже 5 мільйонів українських біженців перетнули
кордони Європейського Союзу та інших країн ОЕСР... Читати далі

 
Євробарометр : 

Опитування щодо конкурентної політики
Опубліковане 25 жовтня опитування Євробарометру, показує, що
89% опитаних малих та середніх підприємств вважають, що
конкурентна політика заохочує інновації, 84% - що вона покращує
пропозицію і 81% - що вона покращує ціни. Опитування також
зібрало відповіді громадян, які вважають (72%), що конкурентна

політика допомагає європейським компаніям стати більш конкурентоспроможними
на світових ринках. Крім того, 73% підтримують ті пріоритети Єврокомісії у сфері
конкуренції, які сприятимуть цифровій трансформації економіки та суспільства...
Читати далі

 
Оптування щодо якості повітря

Згідно з опитуванням Євробарометру, опублікованим 24 жовтня,
майже кожен другий європеєць вважає, що якість повітря
погіршилася за останні 10 років. Серед опитаних 89% вважають, що
причиною респіраторних захворювань є забруднення повітря. Крім
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того, опитування показало, що 65% вважають, що проблему потрібно вирішувати
на світовому рівні, а 67% вважають, що необхідно посилити європейські норми
захисту... Читати далі

 
Культура : 

Смерть П'єра Сулажа
Французький художник П'єр Сулаж, відомий своєю роботою з
чорним кольором та винаходом "надчорного кольору", помер 26
жовтня у віці 102 років. У 2014 році в його рідному місті Родез
відкрився музей Сулажа, в якому зберігається 500 його робіт...
Читати далі

Інше посилання

Відкриття скульптури на честь Сімони Вейль
29 жовтня у Лісабоні на площі Європи була відкрита керамічна
скульптура мисткині Марії Ани Васко Кости, присвячена пам'яті Сімони
Вейль. Урочисте відкриття відбулося в рамках церемонії закриття
культурного сезону Франція-Португалія 2022 у присутності Прем'єр-
міністерки Франції Елізабет Борн та її португальського колеги Антоніу
Кошти... Читати далі

 
Берлінський джазовий фестиваль

З 3 по 6 листопада у Берліні відбудеться 59-й джазовий фестиваль,
у програмі якого виступатимуть як ікони джазу, що визначають
тенденції, так і молоді таланти, які представляють все розмаїття
стилів... Читати далі

 
Щоденник Яніни Турек виставлений у Кракові

До 19 лютого 2023 року у краківському Музеї сучасного мистецтва
триває виставка "Життя, записане у 745 зошитах", яка об'єднує 745
томів щоденників Яніни Турек (1921-2000). В них авторка протягом
57 років, починаючи з 1943 року, скрупульозно описувала
повсякденне життя та побут простих людей... Читати далі

 
Пікассо та Абстракція в Брюсселі

У Королівських художніх музеях у Брюсселі до 12 лютого 2023 року
експонується 140 робіт Пабло Пікассо. Організована у партнерстві з
Національним музеєм Пікассо в Парижі виставка покликана пролити
світло на зв'язок художника з абстрактним мистецтвом, починаючи з
"Авіньйонських дівчат" 1907 року. Паралельно з виставкою проводяться
конференції та зустрічі... Читати далі

 
Бернат Кляйн у Едінбурзі

У Національному музеї Шотландії в Единбурзі з 5 листопада по 23
квітня 2023 року проходитиме виставка робіт Берната Кляйна,
дизайнера текстилю сербського походження, який оселився в
Шотландії після Другої світової війни... Читати далі

 
Малюнки Джорджо Вазарі у Стокгольмі

Стокгольмський національний музей представляє малюнки Джорджо
Вазарі. Виставка, що триватиме до 8 січня 2023 року, була

організована спільно з паризьким Лувром та присвячена дивовижній колекції
малюнків італійських художників XIV - кінця XVI століття, яку зібрав Джорджо
Вазарі... Читати далі

 
Аліса в Країні Див

До 8 січня 2023 року у мадридському Фонді Каналь проходить
виставка "Аліса в Країні Див" за мотивами книги Льюїса Керролла,
на якій представлені роботи Сальвадора Далі, Макса Ернста та Марі

Лорансен, а також марки, створені з оригінальних ілюстрацій, які Джон Тенніел
зробив до першого видання роману у 1865 році... Читати далі
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Людовік XV у Версалі

З нагоди відзначення трьохсотріччя коронації Людовика XV
Версальський замок присвячує йому виставку, яка триватиме до 19
лютого 2023 року. 400 робіт розповідають про його життя,

захоплення та вплив на мистецтво. Виставка організована у партнерстві з
Національним науково-природничим музеєм... Читати далі

 
Виставка про місто Бібл у Лейдені

До 12 березня 2023 року в Лейденському музеї старожитностей
проходить виставка "Бібл - найстаріший порт світу". На виставці
представлені понад 500 робіт з колекцій Національного музею Бейрута,
Лувру, Британського музею та Археологічного музею Американського
університету в Бейруті. Бібл - місто на узбережжі сучасного Лівану,
починаючи з 3000 року до н.е., відігравало виняткову роль у

Середземномор'ї та на Близькому Сході завдяки торгівлі деревиною з кедру...
Читати далі
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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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