
 

 

 

 

 

31 грудня 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)  

13-16 січня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

16-17 січня – інтерактивний захід, організований Європейською Комісією у 

партнерстві з Європейським економіко-соціальним комітетом та містом Страсбург, з 

питань соціального підприємництва та соціальної економіки, Страсбург 

20 січня – зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, Брюссель 

27 січня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель 

30 січня – конференція, присвячена екологічно безпечному розвитку Чорного моря, а 

також зміцненню морської та воєнно-морської співпраці, Бухарест    
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Веб-сайт тижня 

Офіційна веб-сторінка головування Греції у Раді міністрів ЄС: 

http://www.gr2014.eu/ 

На цьому веб-сайті ви матимете змогу ознайомитися із програмою та головними 

пріоритетами головування Греції у Раді міністрів ЄС, а також отримати інформацію 

про основні події у Євросоюзі, заплановані до проведення у рамках грецького 

головування. Нагадаємо, що від 1‐го січня 2014 року головування в Раді міністрів ЄС 

перейде до Греції. Афіни виконуватимуть функції країни‐голови протягом наступних 

шести місяців – до 1 липня 2014‐го року, після чого Грецію змінить Італія 

 

 

Відео тижня 

«Ми можемо дивитися у майбутнє із більшою впевненістю. 2014 стане кращим 

роком», – підкреслює у своїй промові Президент Європейської Ради Герман Ван 

Ромпей. У своєму відеозверненні Ван Ромпей підбиває підсумки року, що минає, і 

ділиться очікуваннями від року наступного: 

http://www.youtube.com/watch?v=h_8H7nihqSQ&feature=youtu.be   
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