
ЄВРОДАЙДЖЕСТ
 Будь у курсі європейських новин та можливостей! 

Нідерланди підтримали 

ратифікацію Угоди про 

асоціацію Україна-ЄС
Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – 

Європейський Союз. Ухвалу підтримали 48 сенаторів, проти виступили 27. 

 Голосування за законодавчий акт відбулося в Гаазі під час пленарного 

засідання Сенату. До складу Сенату входять 75 депутатів. 

Дебати з цього питання відбулися 23 травня і тоді стало ясно, що в 

парламенті є більшість на підтримку угоди. Схвалення ратифікації в Сенаті 

залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний 

запуск асоціації Україна-ЄС. Нижня палата парламенту Нідерландів 

ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС ще 23 лютого. 

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю 

Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя. 

Нагадаємо, що раніше 6 квітня 2016 року на консультативному 

референдумі у Нідерландах проти Угоди про асоціацію України з 

Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці. 
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26 та 27 травня 2017 року в Італії проходила зустріч лідерів 

G7. На зустріч прибули представники урядів семи 

високорозвинених країн світу (президент США — Дональд 

Трамп, прем’єр-міністр Японії — Абе Сіндзо, канцлер 

Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Великої 

Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель 

Макрон, прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні, прем’єр- 

міністр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської Ради 

Дональд Туск і Президент Європейської комісії Жан-Клод 

Юнкер). 

Лідери країн "Великої сімки" за підсумками саміту 

домовилися про нові заходи у боротьбі з тероризмом. У 

підписаній декларації, зокрема, йдеться про те, що 

інтернет-компанії повинні більше робити для виявлення і 

усунення екстремістських матеріалів. 

Однак, лідери G7 не змогли дійти згоди щодо угоди про 

зміну клімату, оскільки адміністрація президента США все 

ще не визначилася зі своєю позицією. "Питання про 

Паризьку кліматичну угоду, як і раніше знаходиться в 

підвішеному стані", - сказав італійський прем’єр Паоло 

Джентілоні. 

В підсумковому комюніке саміту G7 йдетьсяі про Україну. 

Країни «Великої сімки» готові посилити санкції відносно 

Росії через Україну, якщо буде потрібно, йдеться в 

підсумковій декларації саміту.   «Санкції можуть бути 

скасовані, коли Росія виконає свої зобов'язання. 

 
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

Лідери G7 зустрілися 

в Італії для саміту

Проте ми також готові зробити подальші 
обмежувальні заходи, щоб підвищити 

вартість для Росії, якщо буде потрібно», - 

йдеться в декларації.   Також, лідери 

засуджують і не визнаватимуть анексію 

Криму. «Ми знову заявляємо про нашу 
засудження незаконної анексії Кримського 

півострова, знову підтверджуємо нашу 
політику невизнання і повністю підтримуємо 

незалежність, територіальну цілісність і 
суверенітет України», - відзначили лідери 

«Групи семи».   
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Цитата випуску 
"Ті часи, коли ми могли повністю покластися 
на інших, пройшли. Це я усвідомила за минулі 
дні... Ми, європейці, повинні дійсно взяти свою 
долю у власних руках!" (Заяву зроблено після 
завершення саміту “Великої сімки”,) 

Ангела Меркель, 
канцлер ФРН  

Представництво ЄС 
оголошує набір на 21 сесію EU 
Study Days 
 

Представництво Європейського Союзу в Україні у 
співпраці з Українським освітнім центром реформ 

оголошують про набір учасників на двадцять першу сесію 

EU Study Days in Ukraine. Дедлайн - 23 червня 2017 р. 

 

Сесія відбудеться 13-16 липня 2017 року в Запоріжжі, до 

участі в якій запрошуються учасники з усіх регіонів 

України. 

 

Участь можуть взяти студенти (останні курси) та 

випускники українських ВНЗ (які закінчили університет не 

більше, ніж три роки тому) з усіх регіонів України. 

 

Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно 

заповнити онлайн-анкету, яку Ви знайдете за цим 

посиланням:  http://bit.ly/EU_StudyDays 

 

Участь у Єврошколі є безкоштовною для відібраних 
студентів. Організатори оплачують проїзд, проживання 

та харчування учасників з інших міст. 

 

Деталі: https://goo.gl/sEmMFg 

https://goo.gl/4JXb0g
https://goo.gl/sEmMFg
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Коли наступний саміт 

Україна-ЄС?
Черговий саміт Україна-ЄС буде проведено 13 липня у Києві. 
Про це домовилися у ході телефонної розмови президент 
Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд 
Туск. 
Під час розмови Порошенко також розповів Туску про ситуацію 
на Донбасі та триваючі порушення російською стороною 
Мінських домовленостей. 
"У таких умовах відсутні підстави для скасування чи будь-якого 
пом’якшення економічних та секторальних санкцій Євросоюзу 
проти Російської Федерації", - зазначив Порошенко. 
На думку Порошенка, така оцінка має бути покладена в основу 
рішень лідерів "Великої Сімки" та Європейської Ради щодо 
продовження санкцій проти Росії після 31 липня 2017 року. 
Як відомо, попередній саміт Україна-ЄС відбувся 24 листопада 
2016 року у Брюсселі. Дату саміту тоді неодноразово 
переносили. 

Стартував другий раунд молодіжного 
конкурсу есе на європейську тематику 

Проект «Розуміємо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною,

Молдовою і Грузією», який реалізується аналітичним

центром Centre for European Policy Studies (Брюссель) у

партнерстві з аналітичними центрами: Інститутом

економічних досліджень та політичних консультацій

(Україна), Експерт-груп (Молдова), Реформатікс (Грузія),

оголошує конкурс есе (до 3000 слів) для молоді (до 30 років)

з Грузії, Молдови та України на будь-яку актуальну тему, що

має відношення до Угоди про асоціацію між їх країнами та

ЄС. Дедлайн - 31 серпня 2017 р. 
Есе повинні бути написані англійською мовою. Крім цього,

автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі

500 євро. 

Деталі: https://goo.gl/zaKJ4y

"Ми провели прямий, відвертий обмін думками. Я в 
повному обсязі сказав все, що думав президенту 
Путіну. Нас розділяють розбіжності. Ми бачимо, 
як розробляти спільні дії. Якщо у нас не буде 
відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде 
ніякого прогресу ні з українського питання, ні 
щодо сирійського питання" 

Еммануель Макрон, 
Президент Франції

Стажування
Стажування у Німецькому Бундестазі 

Німецький Бундестаґ спільно з Берлінським Вільним 

університетом, Берлінським університетом ім. Гумбольдта та

Берлінським технічним університетом в рамках «Міжнародної 

парламентської стипендії» щороку надає 120 стипендій 

випускникам вищих навчальних закладів, які цікавляться 

політикою. Учасники отримують щомісячну стипендію розміром 

500 євро.  Дедлайн - 30 червня 2017 р. 

Учасники отримують щомісячну стипендію розміром 500 євро. 

Додатково покриваються витрати на студентське медичне 

страхування на випадок захворювання, страхування від 

нещасного випадку та страхування цивільної відповідальності, а 

також витрати на адміністративні внески та соціальні збори. 

Учасникам надається безкоштовне помешкання в Берліні на весь 

період стажування та відшкодовуються транспортні витрати 

на прибуття та відбуття з Берліна. 

Відбір учасників відбувається у два етапи. Попередній відбір 

здійснює Посольство Німеччини в Україні. Програма триватиме 

з 1 березня по 31 липня 2018 року. 

Деталі: https://goo.gl/Ov1xou

Конкурс

Цитата випуску
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Семінар в Грузії «Happy ever after» 

" 

З 11 по 18 жовтня у м. Батумі, Грузія відбудеться семінар 
«Happy ever after». 22 молоді людини з Грузії, Вірменії, Росії, 
України, Фінляндії, Угорщини, Туреччини та Данії приймуть 
участь у семінарі. 

Мета проекту полягає в тому, що учасники поглиблять своє 
розуміння того, чим є щастя, з чого воно складається та що 
потрібно, щоб його зберегти. 

Завдання : 
– зрозуміти концепцію щастя і благополуччя, досліджуючи те, 
з чого воно може складатися і як його можна досягнути; 
– створити атмосферу довіри в групі і поділитися особистими 
проблемами; 
– виявити, які елементи життєві обставини впливають на 
психічне здоров'я молодих людей; 
– розробити концепції роботи з молоддю для сприяння 
благополуччя молодих людей; 
– виробити концепцію, яка буде реалізована в організації. 

Місце проведення: Кобулеті, в Аджарії (регіон на Заході Грузії, 
розташований на східному узбережжі Чорного моря). 

Учасники мають: 
– Бути зацікавлені в темі; 
– Бути молодіжним працівником, молодіжним лідером або 
активним волонтером у організації; 
– Брати участь у семінарі, спілкуючись англійською; 
– Бажано бути у віці 20-35; 

Будь ласка, заповніть до 14 вересня 2015 р реєстраційну 
форму: https://goo.gl/4nhl8D 

Проживання, харчування та програмні витрати оплачуються 
організаторами проекту. Транспортні витрати 
компенсуються в повному обсязі в ліміті 150 євро на людину. 
Тривалість: 7 днів 

Вибір між ЄС та Митним союзом - це як вибір між вузом та 
армією: не вступиш у перший, заберуть у другий. 

Семінар

Європейський гумор
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