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Новини проектів
Проект УАЄС організував в Дніпропетровську відкриття Європейського Року креативності та інновацій
12 січня 2009 року представники головуючої в ЄС Чеської Республіки, Представництва Європейської Комісії в
Україні та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Української асоціації європейських студій а також
Європейської Бізнес Асоціації відкрили Європейський рік креативності та інновацій в Україні. Читати далі »
Проект "Підтримка мережі Євроклубів України" організував творчу майстерню для Євроклубів
Участь в національній майстерні взяли близько 30 членів Євроклубів з різних куточків країни – активні учасники
проекту "Підтримка мережі Євроклубів України". Проект, що спрямований на подальший розвиток спроможності
та підтримку мережевої діяльності Євроклубів, а також на залучення їх до загальноєвропейських ініціатив,
виконує ВГО "УАЄС" за підтримки Представництва Єврокомісії в Україні. Читати далі »
Події в Європі
Зволікання з модернізацією системи нагляду за кордонами ЄС
У столиці головуючої нині в ЄС Чехії триває дводенна нарада міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС.
Головним пунктом порядку денного є модернізація Шенгенської інформаційної системи. Учасники празької
наради міністрів внутрішніх справ та юстиції країн Євросоюзу працюють у Конгресовому центрі, який охороняє
півтисячний поліцейський загін. Читати далі »
Новий поштовх до творчості та новаторства в Європі: офіційне відкриття Європейського року в Празі
Чеське Головування в ЄС та Європейська Комісія у середу дали офіційний старт Європейському року
креативності та інновацій 2009 під девізом "Уявляй. Створюй. Будь інноваційним." Рік був відкритий на церемонії
в Празі Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу та чеським Прем’єр-міністром Міреком Тополанеком.
Метою Року є розвивати творчі та інноваційні підходи в різних секторах людської діяльності і допомогти надати
Європейському Союзу засоби, щоб зустріти майбутні виклики в глобалізованому світі. Читати далі »
Чехія оприлюднила програму свого головування в ЄС
Енергетика. Економіка. Європа. Так звана "програма трьох Е". Чехія оприлюднила пріоритети, визначені на час
її головування в ЄС. «Три Е»: енергетика, економіка, Европа (чехи вимовляють не Європа, а Европа). На перше
місце програма ставить зміцнення енергетичної безпеки. Читати далі »
Україна та ЄС
Рада міністрів ЄС обговорить майбутнє відносин з Україною та Росією
Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС обговорить майбутнє відносин з Україною та
Росією. Єврокомісія та чеське президентство представлять план дій на 6 місяців щодо розвитку відносин з
обома країнами, зокрема, в галузі проведення переговорів про нові базові угоди. Читати далі »
Україна і Польща деталізували «дорожню карту»
Україна і Польща домовилися підготувати план основних заходів двосторонніх відносин на 2009-2010 роки. Про
це повідомили міністри закордонних справ двох сусідніх держав – Володимир Огризко і Радослав Сікорський –
по закінченні переговорів у Києві. Читати далі »
Криза з постачанням газу до Європи була найбільш серйозною за всю історію Євросоюзу
Криза, яку сьогодні переживала Європа з постачанням російського газу територією України, була найбільш
серйозною за всю історію Європейського Союзу. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Андрес Пібалгс
під час вступного слова на парламентських слуханнях щодо обговорення газової кризи. Читати далі »
Євростудії
Методичні матеріали - гра "Європа двох швидкостей"
Українською асоціацією європейських студій розроблені методичні матеріали для проведення нової
інтерактивної гри "Європа двох швидкостей". Читати далі »
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