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проЕКТ Єс зБираЄ в оДЕсі сУДДів з МоЛДови Та УКраЇНи
10-11 листопада в одесі відбувся дводенний семінар для суддів 
з Молдови та України, у якому взяли участь 30 суддів, юристів та 
представників органів влади. захід було організовано в рамках ре-
гіональної програми захисту, фінансованої Єс та впроваджуваної 
Управлінням верховного комісара ооН у справах біженців (УвКБ 
ооН) у співпраці з Європейською радою з біженців та вигнанців. На 
семінарі було розглянуто питання судової практики Європейського 
суду з прав людини (ЄспЛ) у сфері надання притулку, зокрема, на 
прикладі справ із затримання, висилання та екстрадиції.

Позицію УВКБ щодо затримання, висилання та екстрадиції шукачів 
притулку і біженців викладено у документі «Переговорна позиція». 
Представник Реєстратури ЄСПЛ представив увазі присутніх презен-
тацією справ, які розглядалися ЄСПЛ, і відповідних положень Євро-
пейської конвенції з прав людини.

Судді, які представляли Верховний суд Молдови, Вищий адміністративний суд України, апеляційні та окружні 
суди, висловили побажання продовжити серію семінарів, які сприяють підвищенню професійного рівня та по-
кращанню поінформованості щодо судової практики ЄСПЛ і законодавства стосовно шукачів притулку в обох 
країнах. Наступний семінар заплановано на 2011 рік: на ньому буде розглянуто нові судові практики та актуальні 
теми, які становлять інтерес для юридичної практики субрегіону.

Більше інформації: http://www.unhcr.org.ua/ 
Контактна особа — армен Єдгарян, e-mail: yedgarya@unhcr.org 

проЕКТ Єс орГаНізУвав НавЧаЛЬНиЙ візиТ УКраЇНсЬКиХ  
вЕТЕриНарНиХ іНспЕКТорів До ДаНіЇ 
8-12 листопада в рамках проекту Єс Twinning „підтримка української 
ветеринарної служби щодо підсилення правових та технічних аспек-
тів системи контролю за безпекою харчових продуктів”  відбувся нав-
чальний візит до Данії п’яти українських ветеринарних інспекторів. 
вони представляли Держкомітет ветеринарної медицини, обласні 
державні лабораторії ветеринарної медицини у Черкасах і полтаві, 
а також головні департаменти ветеринарної медицини у Київській та 
Львівській областях. Українські спеціалісти взяли участь у інтенсивно-
му семінарі з інспекції залишків та процедур відбору проб. 

Заняття проводили провідні фахівці Датського ветеринарно-
харчового управління, регіональної ветеринарної та продовольчої 
адміністрації, Датського медичного агентства, рослинного заво-
ду і оперативного загону із проблеми залишків. Українські фахівці 
ознайомилися з досвідом використання процедур перевірки відпо-
відно до законодавства ЄС, принципами й практичними аспектами огляду залишків та відбору проб для контро-
лю над залишками кормів, організацією і плануванням офіційної перевірки відповідно до правил ЄС і національ-
них вимог. Вони дізналися про роль і обов’язки Датського медичного агентства у процесі контролю залишкових 
кількостей ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження. Під час дводенних практичних занять 
команди працювали у групах під керівництвом датського інспектора і займалися перевіркою й відбором проб на 
фермах, а також відвідали бійню Danish Crown в Рінгстеді.

Контактна особа — вахтанг Мікадзе, e-mail: vakhtang.mikadze@vet.gov.ua
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проГраМа ТраНсКорДоННоГо співроБіТНицТва віДКриваЄ  
рЕГіоНаЛЬНі оФіси в УКраЇНі
11 листопада в рамках програми транскордонного співробітництва 
Україна-румунія-Молдова відкрито три регіональних офіси спільно-
го технічного секретаріату — у Чернівцях, одесі та Кишиневі (респуб-
ліка Молдова).

Нові офіси сприятимуть реалізації програми шляхом надання потен-
ційним заявникам та переможцям конкурсів достовірної інформації 
щодо технічних аспектів отримання європейського фінансування 
в рамках Програми транскордонного співробітництва Україна-
Румунія-Молдова. Регіональний офіс в Україні обслуговуватиме 
Одеську, Чернівецьку області та прилеглі райони.

Програма транскордонного співробітництва Україна-Румунія-
Молдова має на меті розвиток та зміцнення стосунків між трьома 
країнами-учасниками задля допомоги прикордонним районам у подоланні спільних проблем. Вона розрахова-
на на період 2007–2013 рр і має бюджет € 12 672 млн. Програма фінансується в рамках Європейського інстру-
менту сусідства та партнерства.

Більше інформації: http://www.ro-ua-md.net/  
Контактна особа — адріана Нікула, e-mail: info.ro-ua-md@brctsuceava.ro 

У ТЕрНопоЛі Та ЛУцЬКУ прЕзЕНТоваНо КЛіМаТиЧНУ поЛіТиКУ Єс 
11–12 листопада у Тернопільському національному економічному 
університеті та волинському національному університеті відбулись 
інформаційні заходи представництва Єс в Україні на тему «Екологіч-
на політика Єс: виклики для України».

Увазі присутніх було представлено тематичні презентації, які мали 
на меті привернути увагу громадськості до проблеми кліматичних 
змін та поінформувати про діяльність ЄС щодо захисту довкілля 
й впровадження Кіотського протоколу.

Перед учасниками події у Тернополі з інформацією про стан довкіл-
ля міста та заходи щодо його охорони виступив заступник міського 
голови, керуючий справами Тернопільської міської Ради Леонід Би-
цюра. 

Учасники інформаційних заходів провели дискусії з питань кліма-
тичних змін та екологічних ініціатив. В обговоренні взяли участь 
студенти, експерти, представники влади та НДО, журналісти. Для 
місцевих ЗМІ проведено тематичні медіа-брифінги. 

Контактна особа — Ніна сорокопуд, e-mail: nina.s@actionprgroup.com
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прЕс-КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ Єс з ТоЛЕраНТНосТі До ДіТЕЙ-БіЖЕНців
16 листопада в рамках проекту Єс «правовий та соціальний захист ді-
тей, що шукають притулок, та дітей-біженців в Україні» проведено прес-
конференцію та виставку, присвячені толерантності до дітей-біженців. 
заходи відбулися напередодні Міжнародного дня толерантності.

Представники Данської ради у справах біженців, Української ради у 
справах біженців та місцевих НУО з прав людини представили огляд 
поточної ситуації щодо дітей, які шукають притулок, та дітей-біженців 
в Україні, а також розповіли про діяльність й досягнення своїх орга-
нізацій. 

Через Україну проходить один з основних маршрутів міграції на За-
хід, тому саме тут зосереджується велика кількість дітей, які шукають 
притулок, та дітей-біженців, які не змогли дістатися країн Європей-
ського Союзу. Цим зумовлено суттєві труднощі в діяльності системи 
управління міграцією та наданням притулку. 

Більшість біженців та дітей, що шукають притулок, які прибувають в Україну, подорожують зі своїми сім’ями, але 
чимало з них роблять це самостійно – їх називають неповнолітніми шукачами притулку без супроводу. 

Всі шукають місце, де можна жити мирно та без перешкод. На жаль, іноді залишити батьківщину настільки ж 
ризиковано, як і залишатися вдома. 

Контактна особа — вільєн підгорний, e-mail: vilyen.pidgornyy@drc-ukraine.org

проЕКТ Єс орГаНізУЄ оБГоворЕННЯ проБЛЕМ МіГраціЇ Та БіЖЕНців
18 листопада у Харкові в рамках регіональної програми захисту від-
булася Друга міжвідомча нарада-2010. програма фінансується Єс та 
впроваджується УвКБ ооН у співпраці з українськими прикордонними, 
правоохоронними, міграційними службами та організаціями грома-
дянського суспільства. представники регіональних та місцевих право-
охоронних та міграційних служб з Харківської, Донецької, Луганської 
і сумської областей та НУо обговорили актуальні для регіону проблеми 
міграції та біженців в контексті чинного національного законодавства 
і процедур.

В центрі обговорення були питання юридичного представництва шу-
качів притулку в суді при оскарженні відмови біженцям з боку регіо-
нальних міграційних служб; захисту дітей-біженців без супроводу 
дорослих, визначення їхнього віку та надання їм правового захисту; 
співробітництво уряду та неурядових організацій.

Регіональні міграційні служби відзначили, що за останні місяці зросла чисельність шукачів притулку з Киргизста-
ну. Експерт проекту представив увазі присутніх презентацію для учасників проектів, спрямованих на сприяння 
місцевій інтеграції біженців, визнаних державою. 

Міжвідомчі наради скликаються в Україні двічі на рік – наступна зустріч відбудеться у травні 2011 року у Харкові. 

Більше інформації: http://www.unhcr.org.ua/ 
Контактна особа — армен Єдгарян, e-mail: yedgarya@unhcr.org 
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EUBAM піДБиваЄ піДсУМКи спіЛЬНоЇ опЕраціЇ  
На УКраЇНсЬКо-МоЛДавсЬКоМУ КорДоНі
18 листопада в одесі під егідою Місії Єс з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM) відбулася зустріч представників україн-
ських та молдавських прикордонних і митних служб, правоохоронних 
органів України. Учасники обговорили підсумки спільної операції на 
молдавсько-українському кордоні «Тира-2010» та визначили шляхи 
подальшого міжнародного співробітництва в області управління кор-
донами.

«Завдяки спільній роботі молдавських і українських прикордонних 
відомств та безпосередній підтримці Місії, «ТИРА-2010» позитивно 
вплинула на ситуацію із безпекою на молдавсько-українському кор-
доні, — сказав заступник Глави Місії ЄС Славомир Піхор. — Співробіт-
ництво між внутрішніми відомствами, сусідніми країнами та на між-
народному рівні є життєво необхідним для захисту кордонів, а підхід, 
заснований на оперативному обміні інформацією між партнерами, 
що беруть участь в операції, є чудовим прикладом цього».

«ТИРА-2010» — вже сьома спільна операція з прикордонного контролю на молдавсько-українському кордоні. 
Під час її проведення виявлено контрабандних товарів на суму понад € 535 000, що на 170% перевищує показ-
ник попередньої операції 2009-го року. У сьомій спільній операції прикордонного контролю вперше взяли участь 
представники EUROPOL та агентства FRONTEX. 

Більше інформації: http://www.eubam.org/ 
Контактна особа — Метью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org 

проЕКТ Єс розвиваЄ НаУКовУ співпрацЮ Єс-УКраЇНа 
19 листопада в рамках проекту Єс «офіс спільної підтримки інтеграції 
України до європейського дослідницького простору» (JSO-ERA) відбув-
ся семінар «7-а рамкова програма Єс з розвитку наукових досліджень 
і технологій: можливості для українських підприємств та організацій 
транспортної галузі». Його організовано у співпраці з Національним ін-
формаційним центром зі співробітництва з Єс (Ніц) та Національним 
транспортним університетом. У семінарі взяли участь ключові європей-
ські експерти, українські науковці, представники університетів, дослід-
ницьких інститутів, інноваційних малих та середніх підприємств, ліде-
ри громадської думки.

Основна мета заходу – інформувати наукову спільноту, яка працює 
у транспортній галузі, про нові конкурси; встановити контакти з до-
слідницькими організаціями та сприяти їх участі у РП7. Експерти з 
України та Європи надали присутнім практичні рекомендації щодо 
підготовки конкурентоспроможних проектних пропозицій, акцентуючи особливу увагу на законодавчих та фі-
нансових аспектах.

У 2010 році Європейська Комісія оголосила нові конкурси проектних пропозицій Сьомої Рамкової Програми 
(РП7) з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних заходів у рамках Робочої Програми «Тран-
спорт» на 2011 рік. Транспортна система відіграє провідну роль у транспортуванні людей та товарів, забезпечую-
чи доб робут Європи. Тому необхідно знайти ефективні рішення, які забезпечать зменшення негативного впливу 
від зростаючого транспортного навантаження на навколишнє середовище, безпеку і здоров’я людей. В рамках 
РП7 країни ЄС спрямували на дослідження у цій сфері € 4,16 млрд. 

Більше інформації: http://www.jso-era.org.ua/ 
Контактна особа — Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankinajso@fgl-energy.com 
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  аНоНси поДіЙ  

2 ГрУДНЯ, КиЇв
семінар INOGATE «Нормативно-правові імплікації центрального теплопостачання».  

Більше інформації: www.erranet.org   
Контактна особа —  аніко Кісс, e-mail: aniko.kiss@erranet.org 

2 ГрУДНЯ, КиЇв
п’ята щорічна церемонія нагородження за внесок у боротьбу із торгівлею людьми. 

Більше інформації:  www.iom.org.ua  
Контакт: ctawards@iom.int 

2-3 ГрУДНЯ, ЛЬвів
Міжнародна наукова конференція в рамках проекту Єс «вдосконалення систем правозастосування  
і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики добросусідства і росії». 

Більше інформації: http://www.fleg.org.ua/  
Контакти: е-mail: office@gcs.org.ua 

9 ГрУДНЯ, оДЕса
п’ята річниця EUBAM. 

Більше інформації: www.eubam.org  
Контактні особи — Метью Тейлор, e-mail: Matthew.Taylor@eubam.org,   
сніжана Ненова, e-mail: Snejana.Nenova@eubam.org

14-15 ГрУДНЯ, ЛЬвів
Другий форум з пошуку партнерів та Міжнародний форум журналістів у рамках програми транскордонного 
співробітництва польща-Білорусь-Україна 2007-2013. 

Більше інформації: http://www.pl-by-ua.eu/  
Контактна особа — ірина Мельничук, e-mail: iryna.melnychuk@cpe.gov.pl
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