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Новини проектів
"Європейська Валіза" до послуг Євроклубів
Українська мережа європейських клубів (проект ВГО "УАЄС") з початку наступного року пропонує нову
безкоштовну послугу - "Європейську Валізу" для Євроклубів-активних учасників Мережі. Читати далі »
Події в Європі
Ірландія виглядає готовою для проведення другого Референдуму з питань Лісабонської угоди
Ірландії запропонують ратифікувати Лісабонську угоду до кінця терміну повноважень теперішнього складу
Європейської комісії, натомість лідери ЄС збираються залишити кількість Комісарів. Читати далі (анг) »
Саміт ЄС розгляне «Східне партнерство», внутрішні та світові кризи
Саміт голів урядів та лідерів держав ЄС має підбити підсумки року та визначити подальшу стратегію ЄС.
Головування у ЄС має перейняти Чехія. Разом до неї перейдуть і всі невирішені проблеми. Читати далі »
Великобританія та Франція закликають до збільшення витрат в ЄС
Перериваючи традицію зустрічей перед самітом ЄС між Францією та Німеччиною, президент головуючої в ЄС
Франції зустрівся з Британським колегою. На його думку, ЄС слід збільшити державні інвестиції, як засіб
подолати наслідки кризи – в той час як Німеччина висловлює скепсис з цього приводу. Читати далі (анг) »
Євростудії
Відкрито новий конкурс за програмою Жана Моне
Команда програми ім.Жана Моне запрошує ознайомитись з черговим конкурсом проектів. Запрошуємо осередки
Української асоціації європейських студій подавати заявки на створення модулів з європейських студій,
заснування відповідних кафедр тощо. Читати далі »
Україна та ЄС
Сікорський та Огризко про стратегічні відносини Польщі та України
Поляки просуватимуть запровадження безвізового режиму між країнами Шенгенської зони та Україною, а також
відкриття ринків праці країн ЄС для українців. Принаймні це пообіцяв глава польського МЗС Радослав
Сікорський після першої спільної Ради міністерств закордонних справ Польщі та України. Читати далі »
МНС: Україні та ЄС потрібна співпраця у сфері утилізації боєприпасів та ядерної безпеки
Під час візиту до Брюсселя Міністр МНС Володимир Шандра зустрівся з Президентом Комітету регіонів ЄС
Люком Ван ден Бранде. Під час зустрічі Міністр наголосив, що сьогодні для України надзвичайно актуальною є
проблема утилізації надлишкових озброєнь. Читати далі »
Україна розглядає форми участі в антипіратській місії ЄС
Міністерство закордонних справ України схвалює рішення Ради міністрів Євросоюзу про початок військової
морської операції ЄС «Атланта» для боротьби з піратством біля берегів Сомалі. Читати далі »
В Об’єднаній Європі дуже мало знають про Україну, а українці – про життя в Євросоюзі
Цю думку намагалася донести до журналістів голова Чернігівської обласної ради, віце-президент Палати
регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Наталія Романова. Читати далі »
Експертиза
Експертна підтримка проведення Дня Європи
10 грудня відбулась робоча нарада Дніпропетровської облдержадміністрації, в участі якій взяли представник
УАЄС, а також представники 5 управлінь адміністрації. Читати далі »
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