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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейської Комісії в Україні

МісіЯ Єс з приКорДоННоЇ ДопоМоГи МоЛДові Та УКраЇНі

Місія Європейського союзу з прикордонної допомоги Мол
дові та Україні (EUBAM) заснована 30 листопада 2005 року 
після спільного звернення президентів цих країн. Місія пов
ністю фінансується Євросоюзом і є консультативним та тех
нічним органом без виконавчих повноважень. Місія поклика
на всебічно сприяти забезпеченню якісного прикордонного  
і митного контролю в Молдові та Україні, зміцненню контактів і 
подальшому розвитку торгівлі.

Метою місії є співпраця з Молдовою і Україною задля гармоніза-
ції стандартів і процедури управління державними кордонами з 
нормами, що діють в країнах ЄС; сприяння професійному роз-
витку персоналу української і молдовської митниць та прикордонних служб; вдосконалення співпраці 
між прикордонними, митними та іншими правоохоронними структурами; участь у врегулювання При-
дністровського конфлікту.
Мандат місії подовжувався двічі – у 2007 і 2009 роках. Згідно з останньою угодою між ЄС та урядами 
Молдови і України, діяльність місії триватиме до 30 листопада 2011 року. Виконавчим партнером місії 
виступає Програма розвитку Організації об’єднаних націй (UNDP), яка надає їй адміністративну і логіс-
тичну підтримку. 
Місія має Штаб-квартиру в Одесі та шість регіональних офісів (по три в Молдові та Україні). У штаті 
EUBAM 226 співробітників: 114 іноземних та 112 місцевих представників. Загалом в місії працюють гро-
мадяни з 22 країн ЄС.

EUBAM вивЧаЄ ДосЯГНУТі рЕзУЛЬТаТи Та пЛаНУЄ НовУ ФазУ проЕКТУ

16 листопада в одесі на 13му засіданні консультативної ради 
Місії Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) 
розглянуто результати діяльності. в засіданні взяли участь голови 
представництв Єврокомісії в Україні  Жозе Мануел пінту Тейшейра 
і в Молдові  Дірк Шюбель, співробітники місії, а також молдовські 
та українські урядовці, прикордонники та правоохоронці. 

Консультативна рада розглянула звіт EUBAM за березень-
вересень 2009 року. Рада оцінила заходи, спрямовані на під-
вищення ефективності охорони кордонів і митного контролю, 
зміцнення потенціалу, дотримання законності, цілеспрямова-
ний моніторинг, активізацію обміну інформацією, проведення 
спільних прикордонних операцій, спільну аналітичну роботу та комунікації з громадськістю. 
Консультативна рада ухвалила підсумки роботи і рекомендації щодо цілеспрямованого моніторингу для 
оцінки запровадження стандартів ЄС в управлінні кордонами і митними процедурами в Молдові та Україні. 
Такий моніторинг передбачає  спостереження за прикордонним контролем на пунктах пропуску та в Одесь-
кому морському порту, охороною «зеленого» і «блакитного» кордонів, процедурами контролю на внутріш-
ній/адміністративній лінії розмежування в Молдові та всіма аспектами митного оформлення  і процедура-
ми на внутрішніх митницях, а також попередній обмін інформацією між обома митними службами.
Рада затвердила план дій EUBAM для сьомої фази (грудень 2009 – листопад 2010 рр.), який відповідає 
новій внутрішній стратегії місії та новій організаційній структурі, спрямованим на успішну реалізацію пріо-
ритетів місії. 

Більше інформації на сайті http://www.eubam.org/
Контактна особа  Марина решетняк, email: press@eubam.org
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 НовиНи проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс 

УКраЇНа впроваДЖУЄ сТаНДарТи приКорДоННоГо КоНТроЛЮ Єс

5 листопада 2009 року верховна рада України ухвалила закон 
№3123 «про прикордонний контроль», розроблений та вдоско
налений Державною прикордонною службою України (ДпсУ) за 
активної участі юридичних експертів в рамках фінансованих Єс 
проектів «посилення системи управління людськими ресурсами 
Державної прикордонної служби України (HUREMAS)» та «вдо
сконалення інтегрованого управління кордоном: доповнення до 
системи управління людськими ресурсами Державної прикор
донної служби України (HUREMAS 2)».

Ухвалення закону є невід’ємною складовою зусиль України, спря-
мованих на запровадження норм і умов Шенгенської угоди щодо 
перетину кордону і процедур прикордонного контролю. Таким чином в українське законодавство інтегру-
ються європейські стандарти дотримання принципів, цілей і методів прикордонного контролю, оцінки ри-
зиків й організації пунктів перетину кордону. 
Новий закон дозволить істотно спростити процедуру перетину державного кордону громадянами України, 
застосувати спеціальний порядок його перетину для іноземців та осіб без громадянства, а також ефективно 
протидіяти незаконній міграції та іншим загрозам, пов’язаним зміжнародною злочинністю.

Контактна особа – стефен роджерз, email: srogers@iom.int  

озНаЙоМЧа поЇзДКа До ЄвропЕЙсЬКоГо соЮзУ На ТЕМУ заХисТУ БіЖЕНців 

9–14 листопада «регіональний проект сприяння захисту», що 
фінансується Єс, організував візит представників державних 
органів і громадських організацій з Білорусі, Молдови, росії та 
України до великої Британії та Фінляндії. 

Поїздку організовано Агенцією у справах біженців Організації 
Об’єднаних Націй і Європейською Радою з питань біженців та емі-
грантів для більш як 20 представників прикордонних служб, мініс-
терств внутрішніх справ, міграційних органів та неурядових установ 
з чотирьох країн. 
Навчальний візит мав на меті надання Білорусі, Молдові, Росії та 
Україні підтримки у розробці та запровадженні механізмів, які здат-
ні забезпечити систему в’їзду до країни з урахуванням усіх аспектів захисту прав людини. Особливу увагу 
було приділено питанням співпраці неурядових організацій з державними структурами, ролі НУО у скла-
данні характеристик та спрямування до відповідних органів у справах шукачів притулку та мігрантів. 
Під час поїздки делегація вивчала системи виявлення осіб і спрямування їх до відповідних органів на 
кордоні; ознайомилася  з досвідом роботи у сфері змішаної міграції; взяла участь в обговоренні питань 
міжнародного законодавства і досвіду Великої Британії й Фінляндії, а також  конкретних юридичних пре-
цедентів.  

Контактна особа  Наталія прокопчук, еmail: prokopch@unhcr.org 
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КоНФЕрЕНціЯ з проГраМи TWINNING оБ’ЄДНаЛа КраЇНи сХіДНоГо парТНЕрсТва 

19 листопада адміністративний офіс фінансованої Єс програми 
Twinning провів у Києві Третю щорічну конференцію з питань 
інструменту Twinning. У заході взяли участь офіційні особи 
Європейської Комісії та представництва Єврокомісії в Україні, 
Національних Контактних пунктів в азербайджані, Молдові, Грузії і 
вірменії, представники уряду та громадських організацій України.

Мета заходу – сприяти посиленню професійних зв’язків державних 
службовців з країн, що беруть участь в програмі Східного Партнерства 
з ЄС. Це передбачтиме обмін практичним досвідом та здобутками в 
сфері адміністративної та інституційної реформ, що стали можливи-
ми завдяки інструменту інституційного будівництва Twinning. 
Учасники конференції обговорили різні аспекти застосування інструментів інституційного будівництва 
Twinning, TAIEX та SIGMA задля  підвищення ефективності їх використання та поширення кращого досвіду. 
Конференція державних службовців, експертів з країн ЄС та сусідніх держав зміцнила партнерські відноси-
ни в регіоні Східного Партнерства і заклала підгрунтя для нових ініціатив у сфері застосування інструментів 
інституційного будівництва. За результатами конференції ухвалено документ про спільні наміри.

Більше інформації на сайті http://twinning.com.ua 
Контактна особа  Тетяна Ковтун, еmail: tetyana.kovtun@center.gov.ua 

  аНоНси проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс 

24 ЛисТопаДа, НаціоНаЛЬНиЙ пЕДаГоГіЧНиЙ УНівЕрсиТЕТ, м. оДЕса
інформаційний день програми Темпус для півдня України

Контактна особа  світлана Шитікова, email: s_shytikova@ilid.org.ua, тел.: (044) 286 66 68

2627 ЛисТопаДа, аНТиМоНопоЛЬНиЙ КоМіТЕТ, м. КиЇв
семінар проекту Єс «Гармонізація систем захисту конкуренції та системи державних закупівель в Україні 
зі стандартами Єс»

Контактна особа  Юлія пекарук, email: y.pekaruk@competitionproject.org.ua, тел.: (044) 594 64 39

2628 ЛисТопаДа, ар КриМ 
візит президента регіонального Комітету Єс Люка вана ден Бранде до ар Крим і севастополя

Більше інформації на сайті http://www.cor.europa.eu/

29 ЛисТопаДа  6 ГрУДНЯ, поЛЬЩа
Навчальний візит до польщі на тему з  безпеки на шахтах в рамках проекту Єс «програма підтримки 
вугільного сектору»

Контактна особа  ірина Черниш, email: ichernysh@eu-coalsector.com.ua 
Більше інформації на сайті http://www.eu-coalsector.com.ua/  
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Бюлетень видається в рамках проекту «PRпідтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: сергій замар, email: zamari@keycommunications.ua


