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 Будь у курсі європейських новин та можливостей! 

Європарламент схвалив 

безвізовий режим з 

Україною
6 квітня Європарламент проголосував за безвіз для України. Нове 

законодавство підтримав 521 депутат Європарламенту, 75 

парламентарів проголосували проти нього, 36 – утрималися. Його також 

має ще формально схвалити Рада міністрів ЄС. Ймовірно, нова норма 

набуде чинності у червні, з плином 20-и днів після публікації в 

Офіційному журналі ЄС. 

Згідно з новими правилами, українці-власники біометричного паспорту 

матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180- 

денний період. Вони зможуть це робити у туристичних або службово- 

ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські 

громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі. Ця 

норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, 

Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише  Ірландії 

та Об’єднаного Королівства. 
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Президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що 

процедуру виходу Британії з ЄС можна буде скасувати, 

якщо британські виборці на позачергових парламентських 

виборах 8 червня продемонструють зміну своєї думки 

щодо Brexit. Про це повідомляє The Guardian. 

Після зустрічі з прем’єром Британії Терезою Мей Таяні 

заявив, що процедуру початку виходу з Європейського 

союзу можуть легко "відкотити назад" решта членів ЄС у 

разі зміни британського уряду. За його словами, це навіть 

не потребуватиме звернення до суду. 

Зазначається, що думки юристів про можливість перегляду 

Британією в односторонньому порядку свого рішення про 

вихід з ЄС розходяться. Однак президент Європарламенту 

вважає, що політичного рішення буде цілком 

достатньо. "Якщо завтра новий уряд Великої Британії 

вирішить змінити свою позицію, це можна буде зробити.  

 
Потенційні  учасники:  політики ,  представники  
медіа ,  академічних  кіл  та  громадянського  
суспільства ,  які  здобули  повну  університетську  
освіту  або  пройшли  відповідну  підготовку .  
 
Дедлайн  подачі  документів:  10 квітня  2017 року .  
Програму  EUVP  фінансують  і  адмініструють  
Європейський  парламент  і  Європейська  комісія .  
Поїздки  EUVP включають  5-8-денну  програму  
зустрічей  з  офіційними  особами  ЄС  в  
інститутах  Євросоюзу  в  Брюсселі ,  Страсбурзі  і/ 
або  Люксембурзі .Програми  координуються  і  
розробляються  Секретаріатом  EUVP. Всі  
витрати ,  пов 'язані  з  поїздкою ,  покриває  EUVP. 
Перший  відбір  кандидатів  буде  проводити  
Представництво  Європейського  Союзу  в  Україні .  
Остаточно  рішення  щодо  участі  
кандидатів  прийматиме  Керівний  комітет  EUVP 
в  Брюсселі  в  серпні-вересні  цього  року .  Поїздки  
проведуть  в  2018 році .  
Деталі :  https://goo.gl/4JXb0g 
 

Програма візитів Європейського Союзу (EUVP) 2018

Відміна Brexit все- 

таки реальна?

Фінальне рішення прийматиметься 27 

державами-членами, однак усі будуть раді, 
якщо Британія так вирішить" - заявив Таяні. 
Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей 29 

березня офіційно повідомила Брюссель про 

намір застосувати статтю 50 Договору про ЄС, 

чим запустила процедуру виходу своєї країни 

з блоку. При цьому вона заявила: "Британія 

виходить з Європейського союзу і дороги 

назад немає". 
19 квітня парламент Британії погодився на 

пропозицію Мей про позачергові 
парламентські вибори 8 червня, які, на її 
думку, зможуть покласти край політичним 

іграм і протиріччям у парламенті. 
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Цитата випуску 
"Якщо Україна скасує або відступить від 
якихось реформ, які вже втілені, це (повернення 
візового режиму) може статись. Наприклад, 
якщо Україна відступить від якихось вимог, які 
перед нею були поставлені. Це завжди 
залежить від волі держав-членів ЄС",  

Анна Фотига, 
євродепутатка від Польщі, членкиня комітету 
закордонних справ  

Громадські консультації
 

Європейський Союз запрошує усі зацікавлені сторони - 

громадян, представників громадянського суспільства, 

науковців, представників бізнесу, центральних та 

місцевих органів влади до участі у громадських 
консультаціях щодо інструментів зовнішньої фінансової 
допомоги ЄС. Наступні інструменти зовнішньої фінансової 
допомоги є актуальними для України: 

 

- Європейський інструмент сусідства; 

- Європейський інструмент з розвитку демократії та 

забезпечення прав людини; 

- Інструмент підтримки стабільності і миру; 
- Інструмент співробітництва та розвитку; 
- Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки. 

 

Громадські консультації проходять англійською мовою. Ви 

можете висловити свою думку до 3 травня 2017 року за 

посиланням https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PCEFI 

 

Деталі: https://goo.gl/kJ5RBV 

 

https://goo.gl/4JXb0g
https://goo.gl/kJ5RBV
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Президентські вибори у 

Франції: хто пройшов у 

другий тур
23 квітня 2017 року у Франції пройшли президентські вибори. 
Перший тур закінчився прогнозованим результатом: у фіналі 
зустрінуться позапартійний політик та подруга Путіна. 
Результати були опубліковані Міністерством внутрішніх справ 
країни, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон 
отримав 24,01% голосів виборців. На другому місці - лідер 
"Національного фронту" Марін Ле Пен, яка набрала 21,30% 
голосів. 
Явка виборців склала 77.77% (у порівнянні з 80.42% у 2012 
році). Результати соціологічних опитувань прогнозують 
Макрону впевнену перемогу у другому турі. Він може набрати
понад 60% голосів виборців. 

Набір на Інноваційну лабораторію Unleash 
Lab в Данії 

Більше тисячі молодих лідерів з усього світу дев’ять днів 

будуть працювати над створенням власних 

інноваційних проектів, які сприятимуть виконанню 17-ти 

Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року.  

Для того, щоб стати учасником Unleash Lab потрібно: 

• Мати 20-35 років 

• Захоплюватись вирішенням глобальних проблем 

• Вміти працювати в команді 

Дата проведення – 13-21 серпня 2017 року. 

Дедлайн - 15 травня 2017 року. 

Деталі: https://goo.gl/VLqNb7

"У другому турі будуть протистояти "два 
бачення Франції і Європи" – бачення 
толерантності і відкритості проти 
замкнутості і жорстокості, пронизаних 
ксенофобією. Ці вибори будуть референдумом 
про Європу" 

П'єр Московісі, 
Єврокомісар з економічних та фінансових 
питань 

Конкурс
Транскордонні змагання для шкіл в рамках дня 
Європейської Співпраці - 2017 

Програма Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь- 

Україна 2014-2020 запрошує школи до участі в транскордонних 

змаганнях для шкіл «Разом збережемо культурну спадщину!» в

рамках Дня Європейської співпраці 2017. 

Хто може взяти участь? 

Школи, що знаходяться на території Програми (Волинська, 

Львівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Івано- 

Франківська області). 

Умови участі  

Кожна школа організує свою команду, заповнює форму заявки і 

надсилає її до 11 травня 2017 р. на адресу Представництва 

Програми у Львові. На підставі оцінювання буде вибрано 8 

найкращих команд з кожної країни. Обрані команди  з кожної 

країни зможуть взяти участь у фіналі змагань, що відбудуться у 

вересні 2017 р. у Білорусі.  

Витрати 

Організатори кампанії забезпечують учасникам всі витрати, 

пов’язані з участю у фіналі, в тому числі транспорт, проживання 

та харчування під час фіналу змагань. 

Деталі: https://goo.gl/TYrfSx

Тренінг

Цитата випуску
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Грантовий конкурс «Громадська синергія: 
посилення участі громадськості в 
євроінтеграційних реформах» 

" 
Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду 
«Відродження» оголошує додатковий конкурс «Громадська 
синергія: посилення участі громадськості в 
євроінтеграційних реформах». 
Дедлайн - 26 червня 2017 р. 

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку 
аналітичних документів політик (policy papers), організацію 
публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання 
міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних 
сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності 
та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, 
Порядку денного асоціації та Східного партнерства. 

Учасники конкурсу: громадські об’єднання, бізнес-асоціації, 
організації роботодавців та професійні спілки, зареєстровані 
відповідно до українського законодавства як неприбуткові 
або благодійні організації, які є членами (учасниками) 
Платформ та/або їхніх робочих груп. 
Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік. 
Оптимальний розмір гранту – 200 000 - 250 000 грн. 
Загальний бюджет конкурсу –  1 156 166 грн. 

Деталі: https://goo.gl/8axcVI 

Всеукраїнська акція «Відкриті діалоги» до Дня 
Європи

14 травня у День Європи молодіжна організація «СТАН» 
закликає небайдужих громадян, громадських активістів, 
національно-культурні товариства, ініціативні групи, 
громадські організації, державні, освітні та релігійні 
установи різних регіонів України долучитися до проведення 
всеукраїнської акції «Відкриті діалоги». 

Замість традиційних танців та пісень ініціатори акції 
пропонують провести діалоги у громадах щодо 
європейських цінностей, прав людини та культурного 
розмаїття. Зробити це може кожен, організувавши захід, 
ключовим елементом якого стане такий відкритий діалог. 

Кожне місто, організація, заклад, ініціативна група чи 
окрема небайдужа людина, яка бажає взяти участь у 
«Відкритих діалогах»  може заповнити реєстраційну форму 
за посиланням https://goo.gl/lYmmXy. Зареєстровані події 
будуть позначені на інтерактивній мапі всеукраїнської акції 
«Відкриті Діалоги» до Дня Європи та анонсовані в ключових 
ЗМІ. 

Деталі: https://goo.gl/VW7fgm 

Програма Journey, організована Bakala Foundation, 

пропонує інтерактивні семінари, які ведуть професійні 
журналісти, редактори та представники найвідоміших 
світових інформаційних агенцій: BBC, CNN, The New York 

Times, Reuters і The Wall StreetJournal. 

Учасники:  студенти журналістики або медіа 

досліджень, повинні завершити мінімум два академічних 
семестри у серпні 2017 року та володіти англійською 

мовою. 

Дедлайн - 7 травня 2017 року. 

Деталі:: https://goo.gl/klqXL0

Стипендія
Грант

Подія
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Стипендії на участь в літньому курсі 
«Journey: Journalism Bootcamp» (Прага) 

Конкурс

Стажування

Конкурс відео на тему 
енергозебереження від Представництва 
ЄС 

Стажування в Німеччині для 
українських студентів 

Триває прийом робіт для конкурсу відео на тему 

енергоефективності. Роботи приймаються у двох 

категоріях: професіоналів (ті, що мають освіту та 

професійний досвід у сфері виробництва відео) та 

аматорів. Приймаються як художні роботи, так і 

журналістські матеріали. Усі учасники конкурсу 

отримають подарунки від Представництва. 

Дедлайн - 23 травня 2017 року. 

У червні переможці будуть оголошені на сайті 

проекту www.euroquiz.org.ua 

Деталі: https://goo.gl/19vBhh

Стипендіальна програма німецької економіки для України 

запрошує студентів для проходження практики у 

Німеччині. Стипендіальна програма, яка фінансується

Федеральним урядом Німеччини, надає можливість 

студентам та випускникам ВНЗ з України пройти 

кількамісячну виробничу практику в німецьких компаніях. 

Стипендіатам надається щомісячна стипендія. 

Дедлайн - 31 травня 2017 року 

  

Деталі: https://goo.gl/tsJ0Mx
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