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Обласні осередки
Учасники Донецького обласного осередку УАЄС зустрілись з Послом Чехії в Україні
Учасники Донецького обласного осередку ВГО "УАЄС" зустрілись в неформальній обстановці з
Послом Чехії в Україні Ярославом Баштою. Спілкування проходило в готелі Донбас-Палас, де
відбувалась культурна подія за ініціативи Посольства Чеської Республіки, яка наразі головує в
Європейському Союзі. Читати далі »
Новини проектів
Конкурс на проведення регіональних молодіжних ярмарок креативності та інновацій
Місцеві мережі Європейських клубів з усієї України запрошуються взяти участь в конкурсі на
проведення регіональних громадських заходів під спільною назвою "молодіжні ярмарки
креативності та інновацій" у рамках відзначення Європейського року креативності та інновацій в
Україні. Конкурс проводиться в межах проекту ЄС "Підтримка мережі Євроклубів України", який
виконує ВГО "УАЄС" за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні. Читати далі »
Події в Європі
Ісландія майже готова до вступу в ЄС – уповноважений Євросоюзу
Оллі Рен – спеціальний уповноважений ЄС з питань розширення – заявив у четвер, що навіть при
тому, що Ісландія ще формально не подала заявку на вступ до ЄС, вона вже майже готова до
членства "як дуже солідна демократична європейська країна". Читати далі »
Вільний рух – фундаментальна цінність Євросоюзу
Єврокомісія наголошує на необхідності збереження вільного руху робітників в ЄС. Про це йдеться у
коментарі комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Володимира Шпідли
на акції протест робітників в Великобританії. Читати далі »
Україна та ЄС
Вікно в Європу для України відкрите
Україна закликає Європейський Союз скасувати плату за шенгенські візи для українців. Про це
йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Під час засідання УкраїнаТрійка ЄС у Празі (Чехія) учасники обговорили стан виконання сторонами угоди між Україною і ЄС
про спрощення оформлення віз. Читати далі »
Ток-шоу 01.02.09 "Знайомтесь, Європейський Союз!" на "Нашому Радіо"
Перше ток-шоу в рамках нового медіа-проекту ЄС вийшло під темою "Знайомство з Європейським
союзом" за участі Девіда Стуліка, прес-офіцера Представництва Європейської Комісії в Україні.
Читати далі »
Єврокомісар Вальднер: Україна втратила занадто багато часу
Втративши дуже багато часу через внутрішні проблеми, Україна повинна докласти більше зусиль
для проведення необхідних реформ, - вважає європейський комісар з питань зовнішніх відносин і
Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. Читати далі »
Експертиза
Експерти з Європи
Університетська асоціація сучасних європейських студій (University Association for Contemporary
European Studies, UACES) пропонує скористатись пошуковими можливостями бази даних експертів
з європейських питань. Читати далі »
Переговоры о новом соглашении между ЕС и Украиной в 2008 году
В новой статье Президент УАЄС проф. Роман Петров отмечает: "Минувший год был знаковым для
будущего формата отношений между Европейским Союзом и Украиной. Договор о партнерстве и
сотрудничестве между ЕС и Украиной, который вступил в силу ровно 10 лет назад, в 1998 году,
прекращал свое действие." Читати далі »
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