В Україні набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють курс
України на членство в Європейському Союзі та НАТО
21 лютого в Україні набув

чинності закон про внесення змін
до Конституції України щодо
стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства
України в ЄС та НАТО.
Нововведення

передбачають,

що до повноважень Верховної
ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики,
реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства
України в ЄС і в НАТО. Президент є гарантом реалізації стратегічного
курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а
Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.
У відповідь на зміни до Конституції України, в ЄС наголосили, що
кожна країна має право змінювати власну Конституцію. В ЄС також
зробили акцент на Угоді про асоціацію, підкресливши, що реалізація
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поглибленню політичної асоціації з Євросоюзом (Європейська правда). У
НАТО також зазначили, що визнають прагнення України до членства в
Альянсі та наголосили на необхідності подальших реформ (Європейська
правда).

Рекомендуємо до прочитання:
1. Євроінтеграція між популізмом та лобізмом: чого бракує президентській

ініціативі(Європейська правда). Автор: Денис Черніков, координатор
Парламентської експертної групи з євроінтеграції. Стаття підготовлена за
підтримки проекту «Громадська синергія».
Опубліковано урядовий звіт щодо виконання Угоди про асоціацію в 2018 році

Україна виконала 52% завдань за Угодою про асоціацію, запланованих на
2018 рік. Загальний же прогрес виконання Угоди про асоціацію склав 42%. Про це
говориться в урядовому звіті щодо виконання Угоди в 2018 році. Найбільшого
прогресу у виконанні Угоди про асоціацію в 2018 році було досягнуто у сферах
підприємництва (89%), сільському господарстві (86%), технічних бар’єрах у
торгівлі (70%), соціальній політиці та трудових відносинах (70%) тощо.

Рекомендуємо до ознайомлення:
 Аналіз

від громадських експертів про виконання Угоди про асоціацію у
секторах, де передбачене відкриття внутрішнього ринку ЄС
 Звіт від Європейської служби зовнішньої дії та Європейської Комісії
 Резолюція Європарламенту щодо виконання Угоди про асоціацію
 Минулорічні Урядові звіти щодо виконання Угоди
 План заходів з виконання Угоди про асоціацію
 Дорожня карта євроінтеграційних законопроектів на 2018-2019 роки

За 2018 рік експорт товарів з України до ЄС зріс на 15%, а імпорт – на 11,5%

У 2018 році експорт товарів з України до ЄС зріс на 15% та склав 20,158 млрд
дол. Це 42,6% від усього експорту України, який становить 47,339 млрд дол.
Найбільше серед країн ЄС Україна експортувала до Польщі – 3,25 млрд дол., Італії –
2,62 млрд, Німеччини – 2,2 млрд. Водночас, імпорт з країн ЄС за підсумками 2018
року зріс на 11,5% та склав 23,182 млрд дол. (Державна служба статистики України)
Зазначимо, що протягом 2016-2018 років митницями Державної фіскальної
служби було видано 219 тис. сертифікатів з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС.
Він дозволяє товарам українського походження після ввезення на територію ЄС
користуватися умовами преференційної торгівлі – до них застосовуються пільги зі
сплати мита (ДФС).

Кабінет Міністрів України затвердив арбітрів для вирішення суперечки з
ЄС по лісу-кругляку
6 лютого Уряд ухвалив проект Рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про
формування списку арбітрів, з яких будуть утворюватись групи для вирішення
торговельних спорів в межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно з
Угодою, у арбітри мають бути сформовані три групи по 5 членів – від України, від ЄС,
а також «нейтральні» без громадянства України чи Євросоюзу. Наразі відомо імена
усіх арбітрів від ЄС та нейтральної сторони. До складу арбітрів від України увійшли 4
особи, а кандидатура 5-ого арбітра очікує погодження в Адміністрації Президента
України. Не зважаючи на те, що Україна не затвердила кандидатуру останнього
арбітра, ЄС запропонував розпочати формування панелі арбітрів, базуючись на
наявному переліку українських арбітрів (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України).
Зазначимо, що 16 січня ЄС запросив проведення двосторонніх консультацій з
Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо мораторію на експорт необробленої
деревини.
Також рекомендуємо ознайомитись з прес-конференцією «Мораторій на експорт
лісу або як працює протекціонізм в Україні», яку проводив Інститут економічних
досліджень та політичних консультацій. Під час заходу обговорювались причини
запровадження мораторію на експорт кругляку та його можлива шкода взаєминам із
міжнародними партнерами.

У Раді ЄС визначились зі сферами, які ЄС може підтримати в районах, що
постраждали від блокування Росією Керченської протоки
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анексію Криму Росією.
Міністри нагадали про заклик Європейського Союзу до Росії негайно звільнити
всіх затриманих українських моряків в районі Керченської протоки (Представництво
Європейського Союзу в Україні). Міністри закордонних справ ЄС також визначили
сфери, у яких Євросоюз зможе надати підтримку українським регіонам в районі
Азовського моря – малий та середній бізнес, залізничне та автомобільне сполучення,
формування навчальних центрів у деяких українських містах (Європейська правда).
Рада ЄС визнала важливий прогрес, якого досягла Україна у ключових сферах за
останні п'ять років, та наголосила на важливості підтримати динаміку реформ,
зокрема, в контексті майбутніх парламентських і президентських виборів. Рада ЄС
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(Представництво Європейського Союзу в Україні).
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18 країн ЄС вважають, що ЄС слід підтримати Україну, якщо Росія
втрутиться у її вибори
18 країн-членів Європейського союзу вважають, що ЄС має бути готовим
підтримати Україну, якщо Росія спробує втрутитися у президентські і парламентські
вибори в Україні. Про це говорилося у внутрішньому документі для дискусії на
засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 18 лютого. Лист підписали
представники Австрії, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви,
Мальти, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії
і Швеції. Ці країни схиляються до думки, що вибори будуть випробуванням для
України, для її демократії, реформ, стійкості і вектору. Водночас, в інтересах ЄС –
зберегти Україну на європейському шляху реформ. Документ також дає високу оцінку
керівництву України, яке разом із громадянським суспільством і міжнародною
спільнотою працюють над просуванням реформ і посиленням європейського вектору
України (Радіо Свобода).
В свою чергу, 19 лютого Рада ЄС ухвалила висновки, які мають допомогти
проведенню чесних виборів до Європарламенту та завадити спробам втручання третіх
країн. Рада закликала до ухвалення низки незаконодавчих ініціатив у найближчі
місяці. Серед них: створення спеціальної системи швидкого оповіщення для обміну
інформацією про кампаній з дезінформації; підвищення стійкості громадян через
підтримку медіа та цифрової грамотності; оцінювання кіберзагроз у виборчому
контексті, планування заходів щодо їх подолання та збереження цілісності виборчої
системи тощо (Рада ЄС).
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Європейський Союз офіційно делегував свого представника до Наглядової ради
Фонду енергоефективності. Наглядова рада Фонду складається з 5 членів – двох
представників Уряду та двох незалежних членів, які вже були визначені раніше, і
одного представника міжнародних донорів. З призначенням представника від ЄС,
Наглядова рада стала повноцінно сформованою (Мінрегіон).
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