
 

14 травня 2012 року 
Вісник для журналістів: 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. 

 

 
 
Новини минулого тижня:  
 

• .... Ештон стурбована арештами опозиціонерів у Москві 

• .... ЄС та Ірак підписали Угоду про партнерство і співпрацю 

• .... День Європи: Данія влаштовує низку екологічних заходів у столицях ЄС 

• .... Європейська ініціатива громадян: Брюссель отримав першу пропозицію 

• .... Єврокомісія ініціювала публічні консультації щодо прав громадян ЄС 

• .... Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зростають 

• .... Європарламент: ЄС має активніше боротися проти піратства 

• .... Erasmus б’є рекорди участі 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС   

14 травня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, під час якої буде 
розглянута ситуація в Україні 

15 травня – зустріч Ради з питань співпраці між ЄС та Україною, Брюссель 

15 травня – буде представлено щорічний звіт із реалізації Європейської політики 
сусідства. Мета звіту – оцінити прогрес, досягнутий країнами-учасницями ініціативи у 
рамках взятих на себе зобов’язань з виконання плану дій з Європейської політики 
сусідства у 2011 році. Документ міститиме також оцінку поступу України 

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#1  

21-24 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

16-27 травня – 65-й Міжнародний Канський кінофестиваль; 21 травня, у рамках 
фестивалю, відбудеться конференція щодо програми «Креативна Європа» – нової 
ініціативи Єврокомісії, покликаної розвивати культурний та творчий потенціали ЄС    

24 травня – конференція «Східне партнерство для зростання»; організатор – 
Європейський інвестиційний банк. Захід відбудеться у Відні (Австрія) 

http://www.eib.org/projects/events/eastern-partnership-for-growth-vienna.htm 

  

Події в Україні  
18-19 травня – святкування Дня Європи у Вінниці. Урочистості відвідають Голова 
Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра та посли країн-членів ЄС 

19 травня – святкування Дня Європи у Києві 

29 червня – конференція громадської організації «Мaмa 86» на тему хімічних 
речовин та асбесту, Київ 

Контактна особа: Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu  

29 червня – семінар із громадського захисту, Київ  

Контактна особа: Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu 

 

Новини тижня (7 – 14 травня) 
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Міжнародні відносини 
Ештон стурбована арештами опозиціонерів у Москві 

Кетрін Ештон (Високий представник ЄС у справах зовнішніх відносин та безпекової 
політики) висловила стурбованість у зв’язку із арештом лідерів російської опозиції у 
Москві. 

Також вона висловила занепокоєння фактом того, що деякі з них 9 травня були 
засуджені до ув’язнення на 15 діб.  

«Свобода вираження та зібрань, а також участь у мирних демонстраціях – засадничі 
права у демократичних державах, які насправді також закріплені у Конституції Росії», 
– підкреслила Ештон у своїй заяві.   

Вона закликала Росію поважати ці права.  

Нагадаємо, що лідери опозиційного руху – Олексій Навальний та Сергій Удальцов ––  
були заарештовані під час масових акцій російської опозиції, які відбулися у Москві з 
6 по 10 травня. Обидва опозиціонери також отримали по 15 діб адміністративного 
арешту. Детальніше  

 

ЄС та Ірак підписали Угоду про партнерство і співпрацю  

11 травня Високий представник ЄС у справах зовнішніх відносин та безпекової 
політики Кетрін Ештон та Міністр зовнішніх справ Іраку Хошияр Зібарі підписали 
Угоду про партнерство і співпрацю. 

«Для мене ця Угода є символом бажання ЄС бути позитивним партнером для Іраку у 
його демократичних прагненнях», – підкреслила Ештон. 

За її словами, Угода демонструє намір «працювати разом над цілою низкою 
проблем, які нам належить вирішити». 

Угода про партнерство та співпрацю слугуватиме платформою для регулярного 
діалогу між ЄС та Іраком щодо проблем двостороннього, регіонального, або 
глобального характерів. Вона стосується цілої низки питань, пов’язаних із боротьбою 
проти тероризму, дотриманням прав людини, інвестиціями у ключові галузі 
економіки тощо. Детальніше 

 

День Європи 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/130162.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130147.pdf�


 

 

День Європи: Данія влаштовує низку екологічних заходів у 
столицях ЄС 

З нагоди святкування Дня Європи Данія (країна, що наразі головує у Раді міністрів ЄС) 
влаштовує екологічні заходи у столицях європейських міст. 

В основі заходів – промоція використання велосипедів, як одного з найбільш 
екологічно нешкідливих засобів пересування. Учасники численних акцій матимуть 
змогу насолодитися різними виставами – від параду велосипедів до різноманітних 
змагань на двоколісному транспорті.  

За словами Ніколая Ваммена, данського Міністра з європейських справ, його країна 
зробила наголос на «велосипедній темі» непросто так; «зелена економіка здатна 
створювати робочі місця, розвивати економіку, а також поліпшувати екологію та 
громадське здоров’я», – пояснив він.   

Тематичні заходи відбулися або відбудуться у таких містах: Люксембург (5 травня), 
Рига, Нікосія (обидва 9 травня), Брюссель (9 та 12 травня), Варшава (12 травня) та 
Афіни (23 травня). Детальніше 

 

Демократія у ЄС 
Європейська ініціатива громадян: Брюссель отримав першу 
пропозицію 

9 травня – у річницю святкування Дня Європи – у ЄС зареєстрували першу 
пропозицію у рамках Європейської ініціативи громадян. 

Вона була подана комітетом громадян ЄС, які проживають в Австрії, Бельгії, 
Угорщині, Італії, Люксембурзі, Румунії та Іспанії. Їхня мотивація – «зміцнювати 
програми ЄС з обміну – на кшталт, Erasmus – для розвитку об’єднаної Європи на 
основі солідарності між громадянами». 

Марош Шевчович (Єврокомісар з міжінституційних відносин та управління) назвав 
першу пропозицію «потужним імпульсом для розвитку представницької демократії у 
Європі». 

Відтепер у організаторів ініціативи є 12 місяців на збір 1 млн. підписів із щонайменше 
семи країн-членів на підтримку проекту.  

Нагадаємо, що Європейська ініціатива громадян – механізм, покликаний заохочувати 
громадян до впливу на законодавчі ініціативи Європейського Союзу. ЇЇ було 
започатковано 1 квітня поточного року. 

http://eu2012.dk/en/NewsList/Maj/Uge-19/Europe-Day�
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome�


 

 

Аби мати змогу долучитися до процесу ухвалення рішень, громадяни ЄС мають 
об’єднатися у комітет (що складається щонайменше із семи людей, які є 
громадянами щонайменше семи різних країн-членів ЄС).  

Саме такий комітет має право подання ініціативи на розгляд Європейської Комісії. 
Ініціатива буде розглянута лише у тому випадку, якщо вона збере мінімум 1 млн. 
підписів громадян із щонайменше семи країн-членів ЄС.  

Після цього громадянам-організаторам буде надана можливість зустрічі з 
представниками Єврокомісії та участі у громадських слуханнях у Європейському 
Парламенті. Надалі Єврокомісія ухвалюватиме рішення щодо підтримки або 
відхилення ініціативи. Детальніше 

 

Права громадян 
Єврокомісія ініціювала публічні консультації щодо прав громадян 
ЄС 

9 травня Єврокомісія ініціювала публічні консультації з приводу прав громадян у ЄС. 
Ці консультації є найбільшими в історії Євросоюзу. 

Їхня мета – виявити конкретні перепони, які заважають громадянам ЄС 
користуватися своїми правами у повному обсязі. Результати публічних обговорень 
мають лягти в основу майбутньої політики ЄС у цій сфері. 

Вівіан Рединґ (Єврокомісар з юстиції, засадничих прав та громадянства) закликала 
усіх європейців «віднайти хвилинку та поділитися власною думкою», адже мова йде 
про «ваші права та ваше майбутнє».  

Аби долучитися до масштабного обговорення кожен охочий має заповнити онлайн-
опитувальник (його можна знайти тут). 

Консультацій триватимуть чотири місяці – від 9 травня до 9 вересня. Детальніше 

 

Економіка 
Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зростають 

У березні, у порівнянні з лютим, обсяги роздрібної торгівлі у ЄС зросли на 0,7%. Такі 
дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн-членів, найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі було 
зафіксовано у Болгарії (+3,9%), Польщі (+2,6%), Австрії та Об’єднаному Королівстві 
(обидві по +1,9%). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/450&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/461�


 

 

Натомість, найменше падіння показали Португалія (-2,2%), Естонія (-2,0%) та Словенія 
(-1,4%). 

Загалом, у березні, у порівнянні з лютим, обсяги роздрібної торгівлі зросли у десяти 
та впали у дев’яти країнах-членах ЄС. Детальніше 

 

Боротьба проти піратства 
Європарламент: ЄС має активніше боротися проти піратства  

Європейські депутати вимагають більш активних дій ЄС у боротьбі проти піратства на 
східному африканському узбережжі. 

Про це йдеться у резолюції, яку було ухвалено під час сесії Європарламенту, що 
відбулася 10 травня. 

Зокрема, парламентарі закликали зміцнити воєнно-морські сили ЄС з охорони та 
збільшити фінансування заходів з боротьби проти причин піратства. Також вони 
наполягли на потребі створення спеціальних судів, що розглядатимуть злочини, 
вчинені піратами.  

Євродепутати переконані: ЄС та НАТО мають краще координувати свої зусилля з 
протистояння випадкам збройного захоплення та пограбування суден біля 
узбережжя Африканського Рогу та Сомалі. 

Окрім того, парламентарі закликали Кетрін Ештон (Високого представника ЄС у 
справах зовнішніх відносин та безпекової політики) і країни-члени терміново 
віднайти шляхи звільнення 191 моряка, які наразі перебувають у заручниках, та семи 
викрадених кораблів. Детальніше  

  

Освіта у ЄС 
Erasmus б’є рекорди участі 

У освітній програмі Erasmus у 2010/2011 навчальному році взяли участь 231 тис. 
студентів; це рекордний показник, що засвідчує збільшення кількості учасників у 
ініціативі ЄС на 8,5%.  

Також, у порівнянні з попереднім роком, на 13% збільшилася кількість грантів, 
отриманих викладачами та персоналом університетів для навчання закордоном.  

Андрулла Вассиліу (Єврокомісар освіти, культури, мультилінгвізму та молоді) назвала 
програму «однією з найбільш успішних історій Європейського Союзу». 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/69&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120508IPR44652/html/Fight-maritime-piracy-with-military-and-state-building-say-MEPs�


 

 

Найбільш популярними країнами для навчання у рамках Erasmus у 2010/2011 
академічному році були Іспанія, Франція та Німеччина. Ці ж країни відіслали 
найбільшу кількість спудеїв на навчання закордон.  

Нагадаємо, що Erasmus – освітня програма з обміну студентами Європейського 
Союзу. Вона була заснована у 1987 році. Наразі у програмі беруть участь усі 27 країн-
членів, а також  Хорватія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія та Туреччина. 

Очікується, що у 2011/2012 академічному році у програмі зможуть взяти участь 
більше 250 тис. студентів. Бюджет програми на 2007-2013 роки – 3 млрд. євро. 
Детальніше 

 
Веб-сайт тижня 
Сторінка символів Європейського Союзу із веб-сайту Europa: 

http://europa.eu/abc/symbols/index_en.htm  

На цій сторінці ви знайдете різноманітну інформацію про основні символи ЄС – 
«Декларацію Шумана», гімн та прапор  

 

Відео тижня 
Відео-звернення Штефана Фюле (Єврокомісара з розширення та Європейської 
політики сусідства) з нагоди Дня Європи (9 травня): 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I073184  

 

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 ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських організацій, 
аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

Упорядник: Костянтин Ромашко 

Редактор: Володимир Єрмоленко 

Відповідальний за випуск: Андрій Кулаков 
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Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки 

 

Представництва 
Європейського Союзу в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internews.ua/�

	Події в ЄС
	14 травня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, під час якої буде розглянута ситуація в Україні
	15 травня – буде представлено щорічний звіт із реалізації Європейської політики сусідства. Мета звіту – оцінити прогрес, досягнутий країнами-учасницями ініціативи у рамках взятих на себе зобов’язань з виконання плану дій з Європейської політики сусідс...
	21-24 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург
	16-27 травня – 65-й Міжнародний Канський кінофестиваль; 21 травня, у рамках фестивалю, відбудеться конференція щодо програми U«Креативна Європа»U – нової ініціативи Єврокомісії, покликаної розвивати культурний та творчий потенціали ЄС
	Події в Україні
	18-19 травня – святкування Дня Європи у Вінниці. Урочистості відвідають Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра та посли країн-членів ЄС
	Ештон стурбована арештами опозиціонерів у Москві
	ЄС та Ірак підписали Угоду про партнерство і співпрацю
	День Європи: Данія влаштовує низку екологічних заходів у столицях ЄС
	Європейська ініціатива громадян: Брюссель отримав першу пропозицію
	Єврокомісія ініціювала публічні консультації щодо прав громадян ЄС
	Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зростають
	Європарламент: ЄС має активніше боротися проти піратства
	Erasmus б’є рекорди участі


