28 грудня 2012 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
Європейського Союзу в Україні.

містити

посилання

на

Представництво

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)
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
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

Веб-сайт тижня
Офіційна веб‐сторінка головування Ірландії у Раді ЄС:
http://eu2013.ie/
На цьому веб‐сайті ви матимете змогу ознайомитися із програмою та головними
пріоритетами головування Ірландії у Раді ЄС, а також ознайомитися з основними
подіями у Євросоюзі, запланованими до проведення у рамках ірландського
головування. Нагадаємо, що від 1‐го січня 2013 року головування в Раді Міністрів ЄС
перейде до Ірландії. Дублін виконуватиме функції країни‐голови протягом наступних
шести місяців – до 1 липня 2013‐го року, після чого Ірландію змінить Литва.

Відео тижня

Відео з телевізійної служби Європейського Парламенту: прощавай 2012; привіт 2013
рік!
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4f3418f0‐3cce‐48cc‐bd6f‐a126011dca29
У сюжеті подана стисла інформація про головні зміни, на які слід очікувати
Європейському Союзу у 2013 – році, визнаному Європейським роком громадян

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
Європейського Союзу в Україні.

містити

посилання

на

Представництво

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної
продукції серед українських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських
організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо.

Упорядник: Костянтин Ромашко
Редактор: Володимир Єрмоленко
Відповідальний за випуск: Андрій Кулаков
Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз‐Україна» за підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні

