В ЄС узгодили поправки до газової директиви ЄС, які стосуються проекту
«Північний потік-2»
12 лютого Європарламент, Рада
ЄС та Європейська Комісія попередньо
погодили проект поправок до газової
директиви ЄС, які стосуються проекту
«Північний потік-2». Мета поправок –
забезпечити

застосування

принципів

енергетичного законодавства ЄС до всіх
газопроводів до та з третіх країн.
Зазначається, що поточна домовленість відповідає цій меті. Вона гарантує, що
положення газової директиви застосовуватимуться на території ЄС – суші та морі.
(Представництво Європейського Союзу в Україні).
Зазначимо, що 12 лютого, понад два десятки українських народних депутатів
звернулися з відкритим листом до Європейського Парламенту, Європейської Комісії
та Європейської Ради, де закликали ключові європейські інституції дотримуватися
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема статті 274 щодо
необхідності врахування інтересів України в частині транзиту газу до ЄС (Верховна
Рада України).
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України(Європейська правда). Автор: Олена Зеркаль, Заступник Міністра
закордонних справ з питань європейської інтеграції
 "Північний потік-2": як зміни Газової директиви ЄС вплинуть на газопровід(DW)

Комітет Європарламенту закликав у резолюції до обмеженої співпраці з РФ
та продовження санкцій проти Росії
4 лютого Комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив резолюцію
щодо політичних відносин між ЄС та Росією. У резолюції зазначається, що ЄС слід
співпрацювати з Росією лише в тих сферах, де існує спільний інтерес, а Угода про
партнерство і співробітництво між ЄС та Росією потребує перегляду. Євродепутати
засудили дії Росії в Азовському морі, закликали до скасування проекту «Північний
потік-2», наголосили на необхідності збереження санкцій та готовності до подальших
дій, зокрема за допомогою цільових санкцій проти окремих осіб. Європейський
парламент розгляне резолюцію у березні (Європейський парламент).
В Європарламенті оцінили, які партії потраплять до ЄП після виборів у
травні

18 лютого Європейський парламент опублікував перший прогноз з можливими
результатами травневих виборів. Групи Європейської народної партії (ЕРР) та
Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) збережуть статус найбільших
фракцій Європарламенту. ЕРР може отримати 183 крісла, однак втратить 34 місця, а
S&D отримає 135 місць, втративши 53 крісла. Третя за чисельністю фракція
«Європейських консерваторів і реформістів» може скоротитися з 75 до 51
представника в ЄП (Європейський парламент).

