
ЄВРОДАЙДЖЕСТ
 Будь у курсі європейських новин та можливостей! 

Успіх чи невдача: підсумки 

саміту Україна-ЄС
У Києві 12-13 липня відбувся черговий, 19-й Саміт Україна - ЄС. 

Напередодні Саміту остаточно стало відомо – жодних документів 

сторони не підписуватимуть, оскільки не змогли до кінця узгодити текст 

спільної заяви. Київ наполягав, що в цьому документі необхідно згадати 

про європейське прагнення України. Утім, Нідерланди, а за ними 

Німеччина та Франція виступили проти. Мовляв, робити натяки на 

повноцінне членство в ЄС зарано. Через це деякі спостерігачі навіть 

назвали саміт провальним. 

Попри ложку дьогтю, Саміт не був безрезультатним. Так, сторони 

остаточно домовилися про створення Антикорупційної палати замість 

окремого Антикорупційного суду. За підсумками зустрічі домовилися 

також про створення нових фондів для подальшого впровадження 

реформ, проведення наступного року донорської конференції для

залучення інвестицій в Україну й енергетичного форуму для 

модернізації української газотранспортної системи. 

Під час саміту обговорювали конфлікт на Донбасі та важливість мирного 

врегулювання конфлікту. У ЄС підтримують територіальну цілісність 

України та виконання мінських угод за допомогою перемовин у 

нормандському форматі. 
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Новини ЄС

Успіх чи невдача: 
підсумки саміту 

Україна-ЄС 

ЄС завершив 

ратифікацію Угоди 

про асоціацію 

Україна-ЄС

Бажаєте взяти 
участь у літній школі 
“Summer School – The 
Treaty of Rome and 
the future of the 
European Union”?
Контакти
Українська Асоціація 

Викладачів і Дослідників 

 Європейської Інтеграції 

Email: aprei.ukraine@gmail.com 

Тел.: +38 (050) 620 8193 

         +38 (067) 315 92 24 

web-site: aprei.com.ua
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Енергетика та ринок газу також були серед тем на саміті. Хоча

конкретних результатів газових перемовин не оголошували, проте 

Петро Порошенко натякнув, що говорили про російські газогони в 

обхід України. 

Україну, яка багато років не виконувала обіцянок і постійно 

порушувала всіляки дорожні карти реформ, віднедавна стали часто 

хвалити в європейських столицях. За три роки країна зробила 

більше, ніж за 20 попередніх – це недавні слова очільника 

британского МЗС Бориса Джонсона. І нехай тут є трохи 

дипломатичних лестощів, Україні, схоже, таки вдалось запустити 

двигун реформ. Проте європейці не квапляться з авансами, бо ж 

раптом Україна знову застопориться чи взагалі поверне назад, як це 

уже бувало після чергової зміни влади. 

Рада ЄС затвердила Угоду про асоцію з Україною та ЄС, таким чином 

Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди. 

11 липня Рада ухвалила рішення про укладення Угоди про 

асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. Це відбулося 

напередодні саміту ЄС-Україна в Києві 12 і 13 липня. У повідомленні 
відзначається, що це заключний етап процесу ратифікації, який 

дозволить розпочати повну імплементацію Угоди з 1 вересня 2017 

року. 

У Раді ЄС нагадують, що більша частина Угоди про асоціацію вже 

діє. Угода частково набула чинності з 1 вересня 2014 року, а її
торговельна частина, глибока та всеохопна зона вільної торгівлі, 
тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року. Укладення та набуття 

чинності Угоди надасть нового імпульсу співробітництву в таких 
областях, як сфера зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, 

свобода і безпека (включно з міграцією), оподаткування, управління 

державними фінансами, наука і техніка, освіта та інформаційне 

суспільство. 
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Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 

10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено у 

2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – 

після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду 

ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також 

національні парламенти усіх країн ЄС.  

"Право вибору майбутнього належить виключно 
українцям, і жодна країна світу не має права
включати червоне світло на цьому шляху. Жодна 
нація не платила таку високу ціну на цьому 
шляху. При всій повазі до кожного лідера 
інституцій та держав ЄС, я хочу підкреслити, 
що ніхто не має жодного ані морального, ані 
політичного права поступитися буквою і духом 
угоди про асоціацію. Україна чітко 
задекларувала своє європейське прагнення і 
європейський вибір. Ми нікому це ні віддамо і 
ніхто не має права в нас це забрати"",  

Петро Порошенко, 
Президент України

Цитата випуску

ЄС завершив ратифікацію 

Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС

Цитата випуску

"Сьогодні ми бачимо – зовнішньому ворогу вас не 
здолати. Ви занадто сильні. Але ви можете 
програти самі собі через внутрішні кофлікти" 

Дональд Туск, 
Президент Європейської Ради
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This Summer School will offer you the opportunity to learn more 
about the European Union, debate about its history, the 
Citizenship, strengths and weaknesses, as well as challenges for 
the future. 
When? 
 22 - 25 August 2017 
Where? 
at the Jean Monnet House, near Paris 
Participants? 
30 students, academics, as well as representatives of the European 
Institutions and Civil Society organizations, aged 18-25 
Participation fee - 100€ 
Click the link to reserve your seat! https://goo.gl/YrAfJn 
If you have any questions, please write to the email 
summerschool@ajmonnet.eu or 
phone +33(0)1 34 86 12 43. 

Який Ви європеєць? 

Вважаєте, що добре орієнтуєтеся у 

питаннях європейської інтеграції, знаєте 

європейське законодавство і цінності 

об'єднаної Європи? 

Тоді зробіть невелику 

паузу і пройдіть тест, щоб 

дізнатися наскільки Ви 

європеєць. 

Тест доступний за 

посиланням: 

http://www.euroeducation.i 

n.ua/ 

Конференція
Конференція з питань сталого розвитку 
Європи (Брюссель) 

“Summer School – The 

Treaty of Rome and the 

future of the European 

Union” 

Young European Federalist in the framework of the 

LADDER project invites you to take part in the conference 

Youth for Sustainable Europe. 

When and where? 

25 - 27 September 2017 in Brussels, Belgium 

The conference will consist of: 

- panel debates and discussions between the policy- 

makers, civil society and citizens on the Agenda 2030 for 

development, as well as the role of youth organizations in 

development and raising awareness of SDGs on a local 

level. 

- interactive workshops by youth organizations and civil 

society representatives on various youth in development 

related topics 

- debate with the heads of political party youth 

organizations on the role of youth in sustainable 

development on the European, national and local level. 

Application form: https://goo.gl/aQwf1Y 

Deadline for applications: September 1 st 

Participation in the conference is FREE of CHARGE. 

International participants will receive up to 270 euros 

reimbursement of their travel costs based on the 

presentation of valid travel documents. 

Деталі: http://gurt.org.ua/uploads/news/files/2017- 

7/Call_YouthForSustainableEurope.pdf
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Грант для неурядових організацій від 
Європейської молодіжної фундації 

" 

Відкрито конкурс на подачу заявок від 
неурядових організацій на отримання грантів 
від Європейської молодіжної фундації.  

Запропоновані пілотні проекти: 
– повинні бути «інтервенційними», тобто їх 
діяльність повинна бути спрямована на 
соціальні зміни, які залучають молодь на 
місцевому рівні; 
– діяльність за проектом повинна мати чіткі 
зв'язки або вплив на місцевому рівні; 
– повинні бути розроблені на місцевому, 
регіональному або національному рівні (тобто 
міжнародні громадські організації не можуть 
подаватись на отримання гранту). 

Максимальна сума гранту – 10 000 євро.

Заявки на отримання гранту від українських 
громадських організацій повинні містити на 
початку опису надпис: "Special Call Ukraine". 

Інформацію щодо правил подачі заявок 
можна знайти за 
посиланням: http://www.coe.int/en/web/europe 
an-youth-foundation/how-to-apply 

ОсвітаГрант
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Післядипломна освіта «Управління європейськими 
проектами в фінансовій перспективі ЄС 2014-2020» 

Стажування

Стажування

Traineeships in the European Commission 

Стажування в Німеччині для 
українських студентів 

Програма навчання орієнтована на осіб, що планують звертатись за 

дофінансуванням з Європейських Фондів, які адмініструються 

безпосередньо з Брюсселю чи Українським Урядом. 

Початок навчання групи  – серпень 2017 року, завершення – 

лютий 2018 року. 

Форма навчання: 1 з’їзд на території Польщі (тижневий), 8 з’їздів у 

м. Києві (суботи та неділі) згідно до плану навчання + дистанційний 

компонент (до 30% навчального плану) 

Мова навчання: польська з повним перекладом українською 

мовою. 

Вартість 5000 грн + еквівалент 1300 євро 

Дедлайн: 1 серпня 2017р. включно 

Деталі: http://www.ceasc-bw.com/products/prodovzheno-nabir-5-ji- 

grupi/

The traineeship programme is open to university graduates, from all

over the world who have a: 

1. Degree of at least 3 years of study (minimum a Bachelor); 

2. Very good knowledge of English or French or German (C1/C2 level in

accordance with the Common European Framework of Reference for

Languages); 

3. Very good knowledge of a second EU official language (required for

nationals of EU countries). 

Деталі: https://ec.europa.eu/stages/about/applying_en

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
http://www.ceasc-bw.com/products/prodovzheno-nabir-5-ji-grupi/
http://www.ceasc-bw.com/products/prodovzheno-nabir-5-ji-grupi/
https://ec.europa.eu/stages/about/applying_en

