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Обласні осередки

 
Презентація Донецького обласного осередку
Донецький обласний осередок ВГО "Українська асоціація європейських студій" провів презентацію осередку для 
фахівців з питань європейської інтеграції в рамках відзначення Дня працівника дипломатичної служби 19 грудня 
ц.р. В презентації взяв участь Президент Асоціації проф. Роман Петров, члени обласного осередку, науковці та 
викладачі провідних ВНЗ Донеччини, Представник МЗС в м.Донецьк, студенти. Читати далі »

 
Події в Європі

 
Єврокомісія вітає остаточне затвердження пакету щодо клімату та енергетики Європи
17 грудня Європейський Парламент проголосував за пакет пропозицій щодо клімату та енергетики. Таким чином 
ЄС досягнув згоди, яка допоможе трансформувати Європу в низьковуглецеву економіку та підвищити 
енергетичну безпеку. Читати далі »
 
Єврокомісія надала митні преференції 16 країнам, що розвиваються
Європейська Комісія ухвалила рішення надати 16 країнам, що розвиваються, безмитний доступ до ринку ЄС для 
близько 6400 тарифних позицій, в рамках спеціальних заходів Євросоюзу для стимулювання стабільного 
розвитку та ефективного управління. Читати далі »
 
Останній цьогорічний саміт ЄС завершено
Учасникам саміту країн ЄС, що завершився у Брюсселі, вдалося затвердити спільний план виходу ЄС з 
фінансової кризи. Крім того, знайдено компроміс щодо Лісабонської угоди. Глави держав і урядів розглянули 
можливість порятунку Лісабонської угоди, яка мала б стати новим базовим документом ЄС. Компроміс 
передбачає, що ірландський уряд вдруге винесе цю угоду на всенародний референдум. Читати далі »
 

Україна та ЄС
 

Тристороння зустріч Україна - Молдова - Єврокомісія з питань митного співробітництва
18 грудня у Брюсселі відбулася 7-ма тристороння зустріч Україна - Молдова - Європейська Комісія з питань 
митного та прикордонного співробітництва. Делегації сторін очолювали Спеціальний представник України з 
питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський, Заступник МЗС Молдови Євгенія Кіструга та 
керівник відділу "Україна, Молдова, Білорусь" ГД "Зовнішні зносини" Єврокомісії Джон К’єр. Читати далі »
 
Саркозі закликав ЄС виділити Україні €1,7 млрд на боротьбу з кризою
Президент Франції Ніколя Саркозі закликав країни ЄС виділити Україні 1,7 млрд. євро на боротьбу з кризою. Він 
також заявив, що в цьому питанні країни ЄС мають продемонструвати таку ж одностайність, як і при виділенні 
допомоги у 22 млрд. євро для Угорщини. Читати далі »
 
Єврокомісія надасть 70 млн. євро на розвиток енергоефективності
Європейська комісія готова надати Україні наступного року бюджетну підтримку на розвиток сфери 
енергоефективності в розмірі 70 млн. євро. В рамках домовленостей найближчим часом буде розглянуто 
питання щодо проведення семінару з розробки та впровадження енергетичних стандартів. Читати далі »
 
Чехія хоче зберегти для України перспективу у ЄС
Чехія, яка з січня головуватиме в Євросоюзі, має намір підтримувати і розвивати контакти зі східними сусідами, 
серед яких і Україна. Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг. Читати далі »

 
Євростудії

 
Розроблена нова інтерактивна гра
Клуб молодих дипломатів (євроклуб) Донецького національного університету розробив та випробував нову 
інтерактивну гру "Битва двох континентів". Гра, присвячена міжнародним відносинам у Європі та Азії XVII – XX 
ст., відбулась в рамках дня спеціальності "Міжнародні відносини" та Дня дипломатії в Україні. Читати далі »
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