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ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

Новини ЄС
У Римі відбувся
ювілейний саміт
країн ЄС

Римська декларація
ЄС: пріоритети
розвитку Євросоюзу
У Лондоні
багатотисячні
демонстрації проти
виходу з ЄС

У Римі відбувся ювілейний
саміт країн ЄС
25 березня європейські лідери зібралися в Римі, щоб відзначити 60річчя установчих договорів ЄС, які були підписані в італійській
столиці. У 1957 році був підписаний Римський договір про вільне
пересування людей, товарів, послуг і капіталу. Ювілейні урочистості
розпочалися вранці і включали засідання за участю глав держав і
урядів країн ЄС, голів Європарламенту, Європейської Ради,
Єврокомісії.

Контакти

Лідери Європейського союзу на саміті в італійській столиці

Українська Асоціація Викладачів і

ЄС та окреслені перспективи блоку на майбутнє. Декларацію

Дослідників Європейської Інтеграції

підписали лідери 27 країн-членів ЄС. Велика Британія не брала

Email: aprei.ukraine@gmail.com
Тел.: +38 (050) 620 8193
+38 (067) 315 92 24

підписали Римську декларацію, у якій викладені наміри посилювати

участі у саміті, присвяченому 60-річчю з дня підписання Римського
договору. Раніше повідомлялося, що Польща і Греція можуть не
підтримати Римську декларацію, але згодом премʼєр-міністр Польщі і
глава уряду Греції повідомили, що підпишуть документ.

web-site: aprei.com.ua
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боротьба з безробіттям, дискримінацією,
соціальною ізоляцією і бідністю; краща
освіта і підготовка для молоді, яка зможе
вчитися і знайти роботу в масштабах
всього континенту; збереження культурної
спадщини і заохочення культурного
розмаїття.

Римська декларація
ЄС: пріоритети
розвитку Євросоюзу
Лідери країн Євросоюзу 25 березня ухвалили
Римську декларацію, в якій окреслили основні
напрямки роботи на наступне десятиліття.В
декларації містяться чотири основних пункти,
яким буде приділятися увага у найближчі роки:
Безпечна та надійна Європа: безпека
громадян ЄС, охорона зовнішніх кордонів,
ефективна, відповідальна та стійка міграційна
політика з повагою до міжнародних норм;
боротьба з тероризмом і організованою
злочинністю.
Процвітаюча і стійка Європа: створення умов
для зростання і робочих місць; сильного,
зв'язаного єдиного ринку, який охоплює
технологічні перетворення; стабільне
подальше зміцнення єдиної валюти, що
відкриває можливості для зростання,
згуртованості, конкурентоспроможності,
інновацій і обміну, особливо для малих і
середніх підприємств; сприяння стабільному та
стійкому зростанню через інвестиції, структурні
реформи і робота над завершенням
економічного і валютного союзу; забезпечення
енергією, яка є безпечною і доступною, а
навколишнє середовище чистим та безпечним.
Соціальна Європа: сприяння економічному та
соціальному прогресу, згуртованості і
зближенню при збереженні цілісності
внутрішнього ринку; об'єднання з урахуванням
різноманітності національних систем і
ключової ролі соціальних партнерів,
профспілок, спрямованих на забезпечення
рівності між жінками та чоловіками, а також
прав і рівних можливостей для всіх;
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Сильна Європа на світовій арені:
подальший розвиток існуючих
партнерських зв'язків Союзу, формування
нових зв'язків і зміцнення стабільності і
процвітання найближчих сусідів на сході і
півдні, а також на Близькому Сході і в
Африці і в усьому світі; надання сприяння у
створенні більш конкурентоспроможної і
інтегрованої оборонної промисловості;
зміцнення загальної безпеки і оборони, в
тому числі у співпраці і
взаємодоповнюваності з НАТО, з
урахуванням національних обставин та
правових зобов'язань; співпраця з ООН і
відстоювання основних правил
багатосторонньої системи, заохочення
вільної і справедливої торгівлі і позитивної
глобальної кліматичної політики.

Конкурс
Програма візитів Європейського Союзу (EUVP) 2018
Програма візитів Європейського Союзу (EUVP)
2018 запрошує українців віком 30-40 років
відвідати Європу і отримати з перших рук
інформацію про діяльність ЄС.
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
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У Лондоні багатотисячні
демонстрації проти
виходу з ЄС
Тисячі людей пройшли маршем по Лондону 25 березня, щоб
висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу
Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єрміністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.
Марш під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи)
завершився мітингом на площі біля парламенту, де на цьому
тижні стався теракт. Учасники маршу вшанували хвилиною
мовчання пам'ять про загиблих на початку демонстрації.
Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на
кшталт "Який план?" і "Зупиніть Brexit".

Цитата випуску
"Європа буде єдиною як політичний суб'єкт, або її
не буде взагалі. Тільки Єдина Європа може бути
суверенною Європою по відношенню до решти
світу. І тільки суверенна Європа гарантує
незалежність для своїх народів, гарантує свободу
для своїх громадян"

Тренінг
Представництво ЄС оголошує набір на 19-у сесію EU
Study Days (Маріуполь)
Сесія відбудеться 24-27 травня 2017 року в Маріуполі, до
участі в якій запрошуються учасники з усіх регіонів
України. Єврошкола - це унікальна можливість дізнатися

Дональд Туск,
Президент Європейської Ради

більше про Європейський Союз та стосунки між ЄС та
Україною від ключових експертів у цій сфері.

Конкурс

Хто може взяти участь?

Євровікторина від Представництва ЄС

(які закінчили університет не більше, ніж три роки тому)

4 місяці (з 23 січня до 23 травня 2017 року) триватиме

з усіх регіонів України.

студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ

третя щорічна всеукраїнська онлайн-вікторина на тему
Європи euroquiz.org.ua. Відповідай на питання,

Дедлайн подачі заявок – 04 травня 2017 року, 23:00.

дізнавайся неочікувані факти про Європу та вигравай

Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з різних регіонів

подарунки.

України. Знання англійської мови (вміння говорити та

Як працює вікторина:

читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є

• Євровікторина має два рівні складності і 5 раундів.

обов’язковим для участі.

Кожні 3-4 тижні запитання будуть оновлюватись.

Деталі: https://goo.gl/FDa86v

• Вікторину можна проходити необмежену кількість
разів, але призи отримають тільки перші 100 учасників з
кожної категорії, що пройшли всі 5 раундів та отримали
найвищий рейтинг поміж всіх. Бали можна заробити за
швидкість та успішність проходження раунду.
Реєструйся, грай, вигравай!

03

ЄВРОДАЙДЖЕСТ| ВИПУСК 1

Грант
Грантовий конкурс «Громадськість за проєвропейські
зміни в Україні»
Мета конкурсу: Посилення підтримки та тиску громадськості
на здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом
розширення участі та залучення широкого кола організацій
громадянського суспільства (ОГС) з регіонів у обговорення
тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження
Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
До участі у конкурсі запрошуються ОГС, які мають:
• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні
не менше 1 року;
• спроможність впроваджувати грантові проекти та
звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).
Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним
громадам та пов’язаним із ними ОГС.

Цитата випуску
"Жодна інша країна не має так багато активів,
але я також не знаю країни, перед якою було б
стільки
викликів. Якщо ви зможете подолати ті
"
виклики, які стоять перед вами, то через кілька
років ви зможете досягти рівня демократичних
принципів Східної і Центральної Європи. З такими
ресурсами ви просто не можете програти "
Хюг Мінгареллі,
Голова представництва Європейського Союзу в
Україні

Максимальний розмір гранту (грн): 750 000
Оптимальний бюджет проекту (грн): 300 000 – 500 000
Конкурс є постійним і триватиме до 30 вересня 2018 року. У
випадку вичерпання грантового бюджету термін конкурсу
може бути скорочений.
Деталі: https://goo.gl/HSpLhz

Стажування
Стажування в Центрі європейських
студій ім. Вілфреда Мартенса
Центр європейських студій ім. Вілфреда Мартенса (The
Wilfried Martens Centre for European Studies) запрошує
подавати заявки на участь в оплачуваному стажуванні
тривалістю від трьох до шести місяців.
Метою програми є надати учасникам глибокі знання щодо
європейських питань та досвід роботи в європейських
установах.
Місце: Брюссель, Бельгія.
Дедлайн: дедлайну немає, можливість стажування
надається протягом цілого року.
Вимоги до учасників:
• Вища освіта
• Академічна освіта з європейських питань або суміжних
галузей
• Грунтовні знання європейської політики
• Вільна англійська
• Комп’ютерна грамотність
Деталі: https://goo.gl/uk2dY3
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