
 

8 січня 2013 року 

Інформаційний вісник Представництва Європейського 
Союзу в Україні: новини ЄС 

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

передруковані  (як  цілком,  так  і  окремо)  у  друкованих  та  електронних  ЗМІ,  а 

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції  серед  українських,  органів  державної  та  місцевої  влади,  громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

8  січня  –  Єврокомісія  представить  огляд  ситуації  у  сфері  соціального  розвитку  та 

зайнятості у Європі 

9  січня  –  Єврокомісія  презентує  Європейський  Центр  із  боротьби  проти 

кіберзлочинів. Офіційне відкриття Центру відбудеться 11  січня у будівлі Європолу у 

місті Гаага (Нідерланди) 

10  січня  –  Президент  і  Віце‐президент  Єврокомісії  Жозе Мануел  Баррозу  та  Вівіан 

Рединґ,  а  також  представники  головування  Ірландії  у  Раді  ЄС  дадуть  старт 

Європейському року громадян. Церемонія відбудеться у  Дубліні, Ірландія 

14‐17 січня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

21 січня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

28  січня  –  конференція  з  приводу  досягнень  у  розвитку  стандартизації 

інтелектуальних енергосистем , Брюссель    

31  січня  –  церемонія  вручення  премії  RegioStars,  Брюссель.  Метою  конкурсу  є 

виявлення корисного досвіду та найкращих знань у сфері регіонального розвитку, а 

https://www.europol.europa.eu/ec3
https://www.europol.europa.eu/ec3
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/events/20130128_smartgrids_standardization_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/events/20130128_smartgrids_standardization_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm


 

 

також  пошук  оригінальних  та  інноваційних  проектів,  які  могли  б  знадобитися  у 

регіональному управлінні   

4‐7 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

7‐8  лютого  –  зустріч  президентів  і  голів  урядів  країн‐членів  ЄС  (саміт  Євросоюзу), 

Брюссель 

11 лютого – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

 

Новини тижня (2 – 8 січня) 

 

Культура 

Кошице і Марсель – «Європейські столиці культури» 2013 року 

Словацьке  місто  Кошице  та  французьке  місто  Марсель  отримали  звання 

«Європейських столиць культури» 2013 року.  

Коментуючи  таке  рішення,  Андрулла  Вассиліу  (Єврокомісар  з  освіти,  культури, 

багатомовності  та молоді)  назвала цю  культурну  ініціативу «фантастичною  історією 

успіху  ЄС,  що  існує  вже  понад  25  років».  «Цей  титул  є  унікальною  можливістю 

активізувати  культурну  динамічність  і  довготривалий  розвиток  міст;  також  він  є 

надважливим  для  розвитку  туризму,  створення  нових  робочих  місць  та  стимуляції 

міського відновлення».  

Офіційно культурна програма стартує 12 січня у Марселі та за тиждень – 19 січня – у 

Кошице.  

Нагадаємо,  що  традиція  обирати  «Європейські  столиці  культури»  з’явилася  у  1985 

році.  Торік  це  звання  було  розподілено  між  містами  Ґімараєш  (Португалія)  та 

Марібор  (Словенія).  Наступного  року  титул  «Європейських  столиць  культури» 

перейде до латвійського та шведського міст Риги та Умео відповідно. Детальніше 

Більше  інформація:    Сторінка  ініціативи  «Європейські  столиці  культури»  на  сайті 

Єврокомісії 

 

Транскордонна співпраця 

Митники і прикордонники з країн Східного партнерства взяли 
участь у тренінгу 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm


 

 

33 представники прикордонної служби, служби доходів та митниці з країн‐учасниць 

Східного  партнерства  взяли  участь  у  тренінгу  з  виявлення  наркотиків  та 

контрабандних тютюнових виробів. 

Тренінг відбувся з 10 по 12 грудня у Тбілісі, Грузія. Захід проходив у рамках проекту 

Східного партнерства IBM Flagship Initiative Training.  

Метою  тренінгу  було  надати  учасникам  актуальну  інформацію  щодо  стану  справ  і 

тенденцій  на  європейському  нелегальному  ринку  тютюну.  Під  час  заходу 

обговорювалися також методи роботи та технічне устаткування, що використовують 

під час перевірок на митницях.   

Окрім того, прикордонники і митники взяли участь у роботі в групах. Групи ділилися 

досвідом  з  виявлення  контрабанди  в  портах,  на  залізниці  та  прикордонному 

переході.  

Нагадаємо,  що  мета  проекту  Східного  партнерства  IBM  Flagship  Initiative  Training  – 

сприяти  руху  людей  і  товарів  через  кордони  шести  країн‐учасниць  Східного 

партнерства  (Азербайджану,  Білорусі,  Вірменії,  Грузії,  Молдови  та  України).  Також 

ініціатива  націлена  на  гарантування  безпеки  на  цих  кордонах  через  розвиток 

міжгалузевої,  двосторонньої  та  багатосторонньої  співпраці  між  країнами  Східного 

партнерства, ЄС та іншими міжнародними партнерами. Детальніше 

Більше  інформації:  Веб‐сайт  проекту  Східного  партнерства  IBM  Flagship  Initiative 

Training 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європейського року громадян (European Year of Citizens): 

http://europa.eu/citizens‐2013/  

З  початком  нового,  2013‐го,  року  у  Європейському  Союзі  розпочинається 

Європейський  рік  громадян.  Веб‐сайт  створено  з  метою  надання  найсвіжішої  та 

найактуальнішої  інформації  щодо  подій  –  конференцій,  семінарів,  круглих  столів, 

навчальних кампаній тощо, – що заплановані до проведення у рамках Європейського 

року громадян  

 

Відео тижня 

Відео із телевізійної служби Європейського Парламенту: передача «7 днів у Європі» 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=821d06f5‐ec23‐410a‐a41c‐

a12d00f4de85  

http://www.enpi-info.eu/eastportal/news/latest/31633/EaP-border-guards,-customs-and-revenues-services-take-part-in-training-to-detect-drugs-and-smuggled-tobacco-products
http://www.eap-fit.eu/en/
http://www.eap-fit.eu/en/
http://europa.eu/citizens-2013/
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=821d06f5-ec23-410a-a41c-a12d00f4de85
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=821d06f5-ec23-410a-a41c-a12d00f4de85


 

 

Програма  «7  днів  у  Європі»  запросила  до  участі  колишнього  Президента 

Європейського Парламенту Ганса‐Герта Пьоттерінга. Під час ефіру Пьоттерінг підбив 

підсумки 2012 року та зробив прогноз на майбутнє європейської політики.  Інтерв’ю 

транслюється німецькою мовою з англійськими субтитрами   

 

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

передруковані  (як  цілком,  так  і  окремо)  у  друкованих  та  електронних  ЗМІ,  а 

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції серед українських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 
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