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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Засідання ПАРЕ: гроші в обмін на цінності

-

-

22-23 cічня 2018 року відбулося чергове засідання ПАРЄ, на якому знову
пролунала ініціатива «великого повернення» Росії до організації. Палким
прихильником цієї ініціативи став секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Основні
тези його промови в контексті України зводяться до наступнного:
змінити правила асамблеї, щоби «повернути на борт» всі країни-члени організації
(очевидно, що в першу чергу, мова йде про Росію);
всі міжнародні структури зайняли чітку позицію щодо незаконної анексії Криму та
конфлікту на Сході України, але в умовах діючого міжнародного порядку це не
справа ПАРЄ вирішувати ці конфлікти. Але це не повинно стримувати нас від того,
щоб захищати права людей в Україні, зокрема в Криму та Східній Україні, а також
в Російській Федерації;
для цього потрібно задіяти всі інструменти міжнародних організації щодо Росії, в
тому числі інструменти ПАРЄ, повернувши Росію до Асамблеї.1 В цьому контексті,
Ягланд порівняв ПАРЄ з Червоним хрестом. Для прикладу він зазначив:
«Червоний хрест повинен виконувати своє гуманітарне завдання за
будь-яких обставин, і тому повинен уникати втручання в конфлікт. Ми
повинні захищати права людей, де б вони не жили, і незалежно від
політичних обставин».2 На його переконання російська делегація має
повернутися до Парламентської асамблеї до весни 2019 року, перед ювілейним
самітом Ради Європи.
Найбільш цинічним у промові політика було те, що разом із закликами
повернути Росію до Парламентської асамблеї Ради Європи він згадує
про цінності Європи: «Сучасна Європа після Другої світової війни була
визначена цінностями, закріпленими в Європейській конвенції, зокрема статтями
2, 3, 4 та 7:
- відсутність смертної кари;
- відсутність катувань;
- відсутність примусової праці та рабства;
1https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/address-by-thorbj-rn-jagland-to-the-parliamentary-

assembly-of-the-council-of-europe
2https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/address-by-thorbj-rn-jagland-to-the-parliamentaryassembly-of-the-council-of-europe
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заборона позасудового покарання.
Ці статті ніколи не підлягають відступлення навіть під час
надзвичайного стану. Вони представляють найбільш фундаментальні
цінності. Вони визначають душу Європи, нову Європу. Будь-яка
держава-член, яка порушує ці основні цінності, не може бути членом
нашої сім'ї. У цьому не може бути компромісів».3
То виникає запитання, хто ж як не Росія своїми діяннями порушує такі
цінності і більше того відверто зневажає «душу Європи»? Численні злочини
Кремля на Донбасі, незаконна окупація Криму, тотальне порушення прав людини
та засудження судами Росії в Криму (які не визнаються Радою Європи) невинуватих
патріотів України (навіть за патріотичні публікації в соцмережах), їх катування та
змушення до співпраці з ФСБ не можуть ставити Москву в один ряд з державами,
які сповідують справжні демократичні цінності. Це є принизливо і
недопустимо. Проте, схоже Ягланд хоче пробачити Росії все і закрити очі та її
злочини аби лиш та відновила своє фінансування ПАРЄ.
Однак, ціннісна «вартість» ПАРЄ після цього для Європи буде
набагато вищою. Адже в історії є багато прикладів того, що стратегія
«гроші в обмін на цінності» призводить у кінцевому рахунку до її
тотальної руйнації. Очевидно, що саме цього й прагне досягнути Росія в
Європі. У контексті ПАРЄ мета Кремля дуже проста і прагматична –
просто купити цю організацію і цим самим розколоти її з середини, що
призведе до занепаду Ради Європи. Це у свою чергу є одним із методів
російської гібридної війни, яка ведеться вже кілька років не тільки
проти України, а й Європи. Таким чином, схоже, що Ягланд свідомо
маніпулює на питаннях цінностей та лобіює повне зняття політичних
санкцій з Росії у структурах Ради Європи. Це, у свою чергу може
призвести до подальшого «прощення» Москви міжнародним
співтовариством. Але тут ще раз варто звернутися до історії та нагадати
результат політики «умиротворення агресора», яка дуже дорого
коштувала європейцям у двадцятому столітті.
На червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи може бути
представлений проект рішення про зміну правил та процедур ПАРЄ, ухвалення
якого вимагають в РФ. Росія ж у свою чергу перед засіданням спеціального комітету
Парламентської асамблеї Ради Європи заявила, що навіть в разі повернення не має
наміру виконувати раніше ухвалені рішення Асамблеї. «Деякі резолюції не
будуть виконані ніколи. Ви маєте це чітко розуміти», - заявив Костянтин
Косачов, голова комітету Ради Федерації у закордонних справах. Його колега,
віце-спікер Держдуми Петро Толстой підтвердив його позицію щодо
незгоди: «Ми будемо дискутувати (щодо їх змісту) з нашими колегами
достатньо жорстко – після того як повернемося до Асамблеї».4
Так, Росія ще раз доводить свою неповагу і не відчуває за собою
обов’язку слідувати міжнародному праву, яке вона успішно і безкарно
порушує, що ще більше розпалює її апетити та дозволяє диктувати свої
умови. Але чи дозволить таке зухвальство сама Європа і чи пройде вона
цей тест залишається під знаком питання. Схоже, що думки тут
розділилися.
Позитивним моментом для України є прийняття резолюції щодо
гуманітарних наслідків війни в Україні (українська делегація подала правку, яка
передбачає зміну назви – не гуманітарні наслідки війни на сході України, а
-

3

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/address-by-thorbj-rn-jagland-to-the-parliamentaryassembly-of-the-council-of-europe
4 http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/23/7076518/
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гуманітарні наслідки російської війни проти України на сході України") 5, яка
засуджує Росію. У параграфі, який стосується закликів до російської влади, ПАРЄ
наполегливо закликає «припинити фінансову та військову підтримку
незаконних збройних груп у Донецькій і Луганській областях», а також
припинити визнавати паспорти та інші документи, включно із
судовими рішеннями і документами, що підтверджують майнові права,
видані на непідконтрольних Києву територіях. ПАРЄ також заявляє про
необхідність забезпечити дотримання прав людини і безпеки людей, що
живуть в анексованому Криму, і виступає за зняття «заборони на
Меджліс кримських татар».6
Таким чином, ситуація у ПАРЄ демонструє присутність певного балансу сил.
Незважаючи на заклики Ягланда та його прихильників повернути Росію до
Асамблеї, прийняття резолюції щодо гуманітарних наслідків війни в Україні з
поправками української делегації, яка фактично, визнає фінансування Кремлем
бойовиків на Сході України, урівноважила політичні настрої в ПАРЄ. Окрім того,
принциповим і позитивним для України є зміна формулювання «анексія
Криму» Російською Федерацією на «окупацію Криму та спробу його
анексії».
Нагадаємо, минулого року Росія оголосила, що недоплатить в бюджет Ради
Європи дві третини її мінімального планового внеску. Згодом про зниження внеску
оголосила Туреччина, яка перед тим брала на себе добровільне зобов’язання про
підвищений внесок – у відповідь на критику з боку ПАРЄ Анкара знизила свій
внесок до мінімального.7 Внаслідок цього відчутно постраждав бюджет ПАРЄ. Росія
в останні роки не подає списки своїх депутатів для участі у роботі ПАРЄ. В Москві
наполягають, що умовою їх повернення має бути ліквідація інструменту санкцій в
ПАРЄ. Це у свою чергу дає підстави вважати, що авторитарні режими через
такі маніпулювання намагаються підмінити європейські цінності
на фінанси, що є небезпекою для існування європейських організацій
загалом.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24432&lang=en
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
7 http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/22/7076451/
5
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Інші події в ЄС
Робоча група Єврокомісії по боротьбі з фейками зібралася на
першу зустріч

15.01.2018

Робоча група, по боротьбі з фейковими новинами в Інтернеті, створена в
рамках Європейської комісії, сьогодні проводить першу зустріч.
Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у
Twitter.
"Робоча група Європейської комісії по боротьбі з фейковими новинами
зустрілася сьогодні вперше. Зробить свій внесок у стратегію ЄС щодо тем, які будуть
представлені наприкінці квітня", - написав Йозвяк.
У листопаді 2017 року Єврокомісія розпочала громадські консультації, за
підсумками яких буде розроблено стратегію боротьби із фейковими новинами та
пропагандою.
До експертної групи високого рівня увійшли науковці, онлайн-платформи,
засоби масової інформації та громадські організації.
Робота експертної групи, а також результати консультацій із громадськістю
сприятимуть розробці стратегії на рівні ЄС щодо боротьби з фейковими новинами.
Очікується, що стратегія буде представлена у квітні.
Як повідомлялося, президент Франції запропонував переглянути
законодавство про засоби масової інформації з метою боротьби з фейковими
новинами в інтернеті.
Європейська правда

У Швеції створять орган для протидіївтручанню РФ і інфших
країн у вибори
15.01.2018

У Швеції мають намір створити новий орган, щоб захистити свою майбутню
виборчу кампанію від впливу РФ і інших країн.
Про це повідомляє Euobserver.
"Лишилося менше восьми місяців до найкращого дня для шведського
демократичного життя, до дня виборів і лише шведські виборці визначатимуть їх
результат", - заявив прем’єр Швеції Стефан Льовен.
"Той чи ті, хто збирається спробувати вплинути на нашу країні: і не
намагайтеся!" - додав він.
Льовен зазначив, що головна загроза надходить з боку Росії, однак не
виключено, що й інші країни спробують вплинути на вибори у Швеції, призначені
на 9 вересня.
"Ми не будемо вагатись викривати тих, хто намагається щось зробити, тому
що ми знаємо: в даний момент такіоперації ведуться", - сказав він.
За словами шведського прем’єра, у найкоротші терміни буде створений
новий "державний орган" , який буде відповідати за посилення "психологічної
оборони" шведської громадськості шляхом "виявлення, аналізу та реагування" на
кампанії "зовнішнього впливу".
За його словами, контрпропагандистський орган стане лише частиною
пакету заходів щодо забезпечення проведення виборів 9 вересня. До цього пакету
також увійде посилення фінансування розвідки та служб кібероборони для
виявлення зовнішніх загроз.
Європейська правда
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Сербія покинула переговори ЄС щодо покраення відносин з
Косовом

16.01.2018

Сербія вийшла з переговорів ЄС щодо покращення відносин з Косовом після
убивства сербського політика в Косово.
Про це повідомляє EUobserver.
"Вбивство Олівера Івановича є терористичним актом, спрямованим на
дестабілізацію ситуації в Косові і атакою проти всього сербського народу. Ми
припиняємо переговори", - заявила сербська делегація у вівторок у Twitter.
Переговори повинні були тривати три дні. Джерело в ЄС повідомило, що ще
рано говорити, коли вони можуть поновитися.
Президент Сербії Александр Вучич, який у вівторок скликав засідання Ради
національної безпеки, назвав терактом убивство Івановича.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки
Федеріка Могеріні закликала лідерів Косова та Сербії не загострювати конфлікт
після вбивства лідера косовських сербів Олівера Івановича.
Нагадаємо, лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений вранці
16 січня в північній частині міста Косовська Митровиця.
Іванович - колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної
партії косовських сербів "Свобода, демократія, справедливість".
Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час
війни 1998-99 роках. Однак цей вердикт був скасований. Саме в цей період триває
перегляд даної справи.
Європейська правда

Новий глава МЗС Польщі збирається звільнити випускників
російських вузів – ЗМІ
16.01.2018

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович має намір
звільнити з відомства дипломатів, які закінчили російські вузи.
Про це повідомляє RMF.FM з посиланням на власні джерела.
За даними видання, однією з головних причин відставки колишнього
міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського було небажання змінювати
кадрову політику в МЗС. Він виступав проти звільнень і прийому нових
співробітників без дипломатичного досвіду.
Новий міністр, як повідомляється, має намір проводити зовсім іншу кадрову
політику. Зокрема, Чапутович попрощається зі "старими" працівниками переважно випускниками Московського державного інституту міжнародних
відносин - і прийме на роботу нових дипломатів, навіть з більш низькою
кваліфікацією.
Чапутович, коли ще був заступником міністра, знизив вимоги під час
останнього конкурсу на дипломатичну і консульську служби і звільнив тодішнього
директора Дипломатичної академії Артура Харазіма.
Європейська правда

У Європарламенті назвали чотири кроки для протидії
пропаганді РФ
17.01.2018

У Європейському парламенті назвали чотири кроки, необхідні для
посилення стійкості ЄС перед втручанням Росії у виборчі кампанії та російською
пропагандою.
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Про це йшлося під час дебатів у Страсбурзі, присвячених впливу російської
пропаганди на країни ЄС, повідомляє УНІАН.
Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах,
німецький депутат Девід Макаллістер наголосив, що російська кампанія з
дезінформації спрямована на підрив засад об’єктивної журналістики і призводить
до поширення упередженої інформації.
Він наголосив, що необхідно посилити стійкість ЄС та назвав чотири кроки,
які необхідно реалізувати.
"В першу чергу - неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі
кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв’язку з хакерством та
публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних", - заявив Макаллістер.
Також він закликав зробити оперативну робочу групу зі стратегічний
комунікацій (East StratCom Task Force) постійною структурою ЄС, забезпечивши її
належним фінансуванням. .
Крім того, Маккалістер виступив за розробку ефективної стратегії щодо
розвитку комунікацій та просування європейської політики та цінностей.
Європейська правда

У Бухаресті десятки тисяч людей вийшли на антикорупційний
протест
20.01.2018

Тисячі людей зібралися в суботу на Університетській площі Бухареста,
протестуючи проти внесення змін до системи правосуддя та пом’якшення
антикорупційного законодавства.
Про це повідомляє Romania TV.
За даними телеканалу, в акції протесту беруть участь близько 30 тисяч
людей. Вони пройшли повз будівлі Конституційного суду і Національного ради
теле- та радіомовлення, після чого прийшли до будівлі парламенту в центрі міста.
Повідомляється, що між протестуючими та поліцейськими кілька разів
спалахували сутички, коли правоохоронці намагалися обмежити рух колони.
Зараз люди перебувають на Площі Конституції і вимагають від влади
відмовитися від планів пом’якшення антикорупційного законодавства.
Також повідомляється, що подібні протести у суботу проходять і в інших
румунських містах, а також за кордоном.
Нагадаємо, в грудні 2017 року нижня палата парламенту Румунії схвалила
закони про реформування системи правосуддя, які Європейська комісія,
Державний департамент США та президент країни критикували як загрозу
незалежності судів.
Пізніше Верхня палата парламенту Румунії проголосувала за поправки в
системі правосуддя, які загрожують незалежності судів.
Президент Румунії заявив, що Євросоюз може розпочати санкційну
процедуру проти Румунії за прикладом Польщі, якщо Бухарест буде наполягати на
змінах в своїй судовій системі.
На початку цього року спроби правлячої Соціал-демократичної партії щодо
декриміналізації кількох корупційних правопорушень викликали найбільші
вуличні протести країни протягом останніх десятиліть.
Нові зміни до антикорупційного законодавства також спричинили
неодноразові акції протесту у листопаді та грудні.
Як відомо, прем’єр Румунії Міхай Тудосе пішов у відставку після втрати
довіри Соціал-демократичної партії. Його місце посіла Віоріка Денчіле - близька
соратниця лідера соціал-демократів Лівіу Драгні.
Опозиція наголошує, що саме Драгня отримає найбільше вигоди від
пом’якшення антикорупційного законодавства і змін в системі правосуддя.
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Генсек Ради Європи визнав фінансову кризу в організації, чекає
грошей від Росії

22.01.2018

Рада Європи опинилася у фінансовій кризі та буде змушена скорочувати
активність через одночасне зменшення внесків від Туреччини та Росії.
Про це заявив генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд у спілкуванні з
депутатами ПАРЄ, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Як відомо, минулого року росіяни оголосили, що недоплатять в бюджет Ради
Європи дві третини їх мінімального планового внеску. Згодом про зниження внеску
оголосила Туреччина, яка перед тим брала на себе добровільне зобов’язання про
підвищений внесок – у відповідь на критику з боку ПАРЄ Анкара повернула внесок
до мінімального.
"Зниження турецького внеску стало несподіванкою і я не знаю, як ми будемо
з цього виходити", - наголосив Ягланд, коментуючи ситуацію, яка склалася.
Генсек визнав, що частину активності Ради Європи доведеться згорнути; також
варто очікувати на певне скорочення штату.
"Я не можу зменшити витрати на 20 млн євро без впливу на активність
організації", - прокоментував Ягланд рішення Туреччини, але відмовився
уточнювати, які саме статті підпадуть під скорочення. Відновити турецькі виплати
до попереднього рівня він не вважає за можливе. Загальний річний бюджет Ради
Європи – 450 млн євро.
Із російським внеском – ситуація інша.
Російські ЗМІ раніше повідомили, що РФ в цьому році взагалі не
здійснюватиме виплати в бюджет Ради Європи. В цьому разі загальне
недофінансування Ради Європи складе близько 53 млн євро на рік.
Ягланд відмовився робити прогноз щодо своїх дій у разі, якщо це стане
реальністю. "Росія зобов’язана заплатити першу частину свого річного внеску до
кінця лютого, як і всі інші країни", - заявив він, додавши, що було би "нерозумним"
з його боку робити публічний прогноз щодо іншого сценарію.
Генсек Ради Європи наполіг, що сплата внеску є зобов’язанням РФ.
"Не можна бути членом (Ради Європи - Ред.) частково. Сплата внеску – це
юридичне зобов’язання Росії", - заявив Ягланд.
Як повідомляла Європейська правда, у своєму виступі в понеділок Турбйорн
Ягланд зробив також низку неоднозначних заяв про необхідність відновлення прав
росіян в РЄ. Зокрема, він хоче зняти з Росії санкції в ПАРЄ до 2019 року.
Окрім того, Ягланд вважає що не можна виганяти Росію з РЄ "лише" за
анексію та агресію.
Європейська правда

Меркель назвала «отрутою» популізм ультраправих в Європі

24.01.2018

Німецька канцлерка Ангела Меркель назвала популізм ультраправих в
Європі "отрутою" та пообіцяла контроль над популістською хвилею у Німеччині.
Про це Меркель заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі,
передає Deutsche Welle.
Канцлерка заявила, що зростання ультраправих популістських партій у
Європі є "отрутою", а націоналістична політика ризикує "роздробити" міжнародні
зв'язки.
Меркель сподівається, що підтримка таких партій не буде далі рости. За її
словами, німецький уряд робить все можливе, щоб взяти популістську хвилю "під
контроль".
9 of 20

INTERNATIONAL WEEKLY # 2 (15.01.2018 —31.01.2018)

Як відомо, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" посіла третє місце на
парламентських виборах, набравши 12,6% голосів.
Партія має 92 депутати у новому складу Бундестагу.
Європейська правда

Комітет Європарламенту підтримав запуск процедури
санкцій проти Польщі
29.01.2018

Профільний комітет Європарламенту схвалив запуск щодо Польщі
процедури в рамках статті 7 Договору про ЄС, що може призвести до позбавлення
права голосу країни у Раді ЄС.
Про це повідомляє PAP.
Відповідну резолюцію Комітет Європарламенту з громадянських свобод,
юстиції та внутрішніх справ (LIBE) прийняв сьогодні, 29 січня.
За резолюцію проголосували 33 членів комітету, 9 були проти.
У резолюції комітет ЄП "привітав рішення (Європейської) Комісії від 20
грудня 2017 року щодо забезпечення виконання положень статті 7 Договору про
Європейський Союз у зв'язку з ситуацією у Польщі і підтримує звернення Комісії до
польської влади для вирішення проблеми".
Нагадаємо, Європейська комісія у грудні минулого року вперше в
історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення
верховенства права.
Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері
судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це
може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу Польщі у Раді
ЄС.
Нещодавно Ярослав Качинський, голова керівної партії Польщі "Право і
справедливість" заявив, що Польща не піде ні на які поступки в суперечці з
Євросоюзом з приводу судової реформи в країні.
Європейська правда

30.01.2018

В ЄС прокоментували «кремлівську доповідь» США

Європейський союз постійно аналізує свої обмежувальні заходи стосовно
Росії і не пов'язує це з аналогічними діями США.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на одного з офіційних представників
ЄС.
"Ми приймаємо до відома опубліковану вчора міністерством фінансів США
доповідь. Я пропоную вам звернутися до цієї доповіді, в якій чітко вказується, що
не йдеться про список санкцій", - заявив співрозмовник агентства у відповідь на
прохання прокоментувати появу "кремлівського списку".
"При цьому зазначу, що всі обмежувальні заходи ЄС постійно аналізують.
Будь-які рішення про продовження, поправки або зняття санкцій може
ухвалюватиме Рада ЄС за одностайного голосування всіх 28 членів Європейського
союзу", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську
доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира
Путіна російських чиновників і бізнесменів.
У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1
млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників
державних компаній.
Європейська правда
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Чи визнає Президент України війну війною, а Росію стороною
конфлікту?
18 січня Верховна Рада України прийняла законопроект України №7163
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях»,8 який ще називають закон про реінтеграцію Донбасу. Положення
документу важливі не лише з точки зору внутрішньої політики, вони матимуть
вплив на можливості України у зовнішньополітичній площині.
Серед позитивів прийняття законопроекту те, що він уперше
офіційно визнає Російську Федерацію окупантом частини української
території та ініціатором збройної агресії проти України, тобто
агресором. Відтак, відповідальність за моральну та матеріальну шкоду,
завдану державі Україна, органам державної влади та органам
місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам,
покладається на Російську Федерацію.
Це у першу чергу, є позитивним для здійснення зовнішньополітичної
діяльності України, адже такі положення спростять дипломатичну роботу та
значною мірою дозволять виправити юридичні колізії, спотвореної підміною війни
« Антитерористичною операцією». До цього часу Україна вимагала визнати Росію
агресором на міжнародній арені, а власне, у внутрішньому законодастві це не було
закріплено.
Документом визнається й те, що Україна більше не проводить АТО,
а вживає заходи із забезпечення національної безпеки і оборони,
стримуванням і відсіччю російської збройної агресії в Донецькій та
Луганській
областях. Терористичні
організації
«ДНР»
та
«ЛНР» іменуються «представниками окупаційних адміністрацій РФ».
Відповідно до законопроекту, Об’єднаний оперативний штаб
Збройних Сил України - головний орган, якому будуть підпорядковані
сили ЗСУ та органи, які залучатимуться до здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі
російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях.
8
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І нарешті, законопроект також офіційно визнає, що Україна не
відповідатиме за дії окупантів на тимчасово окупованих територіях
Донецької та Луганської областей. Стаття 7 документу твердить, що
«Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької
конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї:
Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907
року, IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час
війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв
міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року
зобов’язана забезпечити захист прав цивільного населення та створити
необхідні умови для його життєдіяльності». Водночас Україна має право
збирати інформацію про всі порушення, які там здійснюються, аби потім притягти
Росію до відповідальності. В остаточній версії законопроекту прибрали
згадку про Мінські угоди, яка викликала найбільше обурення.
Серед негативних сторін законопроекту є те, що фактично він не
забороняє
торгівлю
з державою
окупантом.
Проте, секретар
парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник
підкреслив, що у законі немає жодних слів про торгівлю. У тексті закону йдеться
про «переміщення товарів».9 Про це йдеться у статті 10, де лише вказано, що:
«порядок в’їзду осіб, переміщення на тимчасово окуповані території у Донецькій та
Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій
визначається Кабінетом Міністрів України». Окрім того, у статті 10
застосовуються положення, які передбачені у Конституції та у Законі
про правовий режим воєнного стану в умовах, коли він офіційно не
оголошується. Йдеться, зокрема, про права Командувача об’єднаних сил,
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів.
Також, Верховна Рада відмовилася включити до законопроекту
поправку №652 про денонсацію Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією.
Таким чином, бачимо, що даний законопроект Президента є
прагненням до гібридного миру у кремлівській гібридній війні. Адже за
4 роки війни не було напрацьовано жодного політичного рішення щодо
порядку
застосування
ЗСУ
та
відповідальності
Верховного
Головнокомандувача, як це визначено у чинному законодавстві.
Натомість його відповідальність перекладається на Генеральний штаб.
Тож прийнятий законопроект про реінтеграцію Донбасу, незважаючи
на ряд позитивних положень, не приведе Україну до остаточної
перемоги над агресором. Адже економічні питання виявилися
важливішими, і скоріше за все він підпорядкований бізнесу та
олігархам, хоча і з політичними ознаками протидії Росії. Так, у
законопроекті міститься сама концепція гібридного миру, адже
юридично між Україною та Росією залишається формат стратегічного
партнерства, бо й хоча у документі вже немає терміну АТО, але війна теж
не названа війною, а Росія не визнана стороною конфлікту.
Законопроект посилається на статтю 51 Статуту ООН підтверджуючи
невіддільне суверенне право України на самооборону, та це не дає можливості
виключити Росію з Ради Безпеки ООН за її злочини, бо Росія являється її постійним
членом і постійно блокує рішення на користь України. Однак, у статті 27 Статуту
ООН, є положення, що дозволяє приймати рішення Радою безпеки без
врахування голосу одного з постійних членів. Якщо ця держава бере
9
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участь в спорі, (тобто є стороною конфлікту), вона має утриматись від
голосувань при прийнятті рішень.10 Відтак, залишається питання, чому
Президент не визнає війну війною а Росію стороною конфлікту?

Двосторонні відносини
Канада
Україна та Канада активно співпрацюють у впровадженні
українських реформ - Президент

18.01.2018

Президент Петро Порошенко відзначив багато досягнень у двосторонній
українсько-канадській співпраці за минулий рік. «Можу сказати, що минулого року
у наших відносинах з Канадою було багато досягнень», - сказав Президент під час
спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади за підсумками зустрічі.
Петро Порошенко нагадав про вступ в дію Угоди про вільну торгівлю, яка
значно прискорює і створює кращі умови для розвитку торгівлі та інвестицій. «Ми
вже маємо конкретний результат, бо наш двосторонній товарообіг зріс на 60%. Це
яскраве свідчення пожвавлення ситуації в українській економіці. І це є свідченням
того, що Угода про вільну торгівлю, яку ми готували, – це саме те, чого чекає бізнес
України і бізнес Канади», - підкреслив він.
Президент також подякував канадській стороні за підтримку українських
реформ в різних сферах: «Ми бачимо, що наші канадські партнери готові ділитись
досвідом, готові надавати радників, готові дуже ефективно взаємодіяти в усіх
сферах».
Глава держави звернув особливу увагу на підтримку канадською стороною
проекту по сільській медицині. За його словами, делегація Уряду провінції Онтаріо
відвідує Україну, щоб ділитись досвідом. Запроваджується телемедицина. «Канада
демонструє дуже рішучу підтримку того, щоб якнайшвидше запрацювала ця моя
ініціатива», - зауважив він.
У свою чергу, Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт зауважила, що в
Каналі проживають 1,3 млн людей, які мають українське походження. «Канадці
українського походження не лише залишили величезних знак в розвитку історії
Канади, але і до цього часу роблять величезний внесок у всі сфери життя в Канаді»,
- підкреслила Генерал-губернатор Канади.
Жулі Пайєтт також висловила готовність канадської сторони допомагати у
впровадженні реформ, зокрема боротьбі з корупцією та забезпеченні прав людини.
Генерал-губернатор Канади також нагадала, що недавно було підписано канадськоукраїнську Угоду про зону вільної торгівлі, покликану забезпечити зростання
добробуту і створювати більше можливостей для розвитку бізнесу.
Інтернет-представництво президента України

Грузія
Президент України зустрівся з Головою Парламенту Грузії

19.01.2018

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Головою Парламенту Грузії
Іраклі Кобахідзе в рамках його офіційного візиту в Україну.
Сторони наголосили на важливості імплементації, підписаної в ході
державного візиту Глави держави до Грузії у липні 2017 року, Декларації про
встановлення стратегічного партнерства між Україною і Грузією.
10
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Було підкреслено взаємну зацікавленість у поглибленні міжпарламентських
зв’язків між двома країнами. Зокрема, йшлося про тісну координацію позицій у
рамках міжнародних парламентських асамблей, передусім в ПАРЄ, та міжнародних
організацій.
Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету та
територіальної цілісності обох країн. Президент Петро Порошенко висловив
вдячність грузинській стороні за надання можливості для проходження курсу
реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні АТО, а
також членів їхніх родин.
Глава держави зауважив, що нині проводиться робота для удосконалення
механізму санкцій проти Росії і грузинська сторона може до неї долучитися. «Це
допоможе нам привернути більше уваги та стимулювати Європу продовжити
санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію та
Абхазію», - зауважив Глава держави.
Голова Парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе відзначив, що грузинська
делегація, яка відвідує Україну, дуже репрезентативна: «Такий високий рівень
демонструє наш особливий інтерес до співпраці між Україною та Грузією».
«Україна та Грузія демонструють добру динаміку у двосторонній співпраці. І ми
переконані, що ми маємо широкі перспективи для поглиблення наших взаємин,
зокрема політичної, економічної співпраці», - підкреслив він.
Співрозмовники також обговорили питання спільного відзначення 100річчя встановлення дипломатичних відносин між Українською Державою та
Грузинською Демократичною Республікою, яке відзначатиметься 4 липня 2018
року.
Інтернет-представництво президента України

США
Президент України і Спеціальний посланник Президента США
по Україні обговорили активізацію міжнародних зусиль з
відновлення суверенітету і територіальної цілісності

23.01.2018

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним
посланником Президента США по Україні Куртом Волкером.
Було висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у
виконанні Росією безпекових положень Мінських домовленостей.
Абсолютними пріоритетами є консолідація режиму сталого та
всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних
військ.
Наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю
до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на
окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українськоросійського державного кордону.
Петро Порошенко та Курт Волкер відзначили звільнення українських
заручників наприкінці минулого року та важливість завершення цього процесу.
Було привернуто увагу до ухвалення Закону України про реінтеграцію
окупованих територій як елементу спільної стратегії з відновлення суверенітету і
територіальної цілісності України.
Сторони наголосили на пріоритетності мирного, політико-дипломатичного
шляху врегулювання ситуації на Донбасі.
Інтернет-представництво президента України
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Ізраїль
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром
Держави Ізраїль
24.11.2018

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем'єр-міністром
Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу в рамках участі у 48-му щорічному
засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та шляхи
подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем.
Висловлено задоволення позитивною динамікою розвитку українськоізраїльського політичного діалогу на всіх рівнях.
Глава держави поновив своє запрошення Беньяміну Нетаньягу здійснити
офіційний візит до України у зручний час.
Петро Порошенко висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної
Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року.
Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації
економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони
підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.
Президент України привернув увагу співрозмовника до відзначення в
Україні у 2018 році 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років та зазначив, що в
Україні очікують визнання дружнім Ізраїлем цієї трагедії актом геноциду
українського народу.
З огляду на відзначення 27 січня в Україні та усьому світі Міжнародного дня
пам'яті жертв Голокосту, Петро Порошенко висловив солідарність з вшануванням
пам'яті жертв цієї жахливої трагедії.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність
розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях.
Інтернет-представництво президента України

Швейцарія
Президент України зустрівся з Президентом Швейцарської
Конфедерації
25.01.2018

У рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі
відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом Швейцарії
Аленом Берсе.
Глава держави висловив вдячність за важливу роль Швейцарії у мобілізації
гуманітарних зусиль для подолання наслідків російської агресії на Донбасі.
Окремо відзначено динамічний розвиток двостороннього співробітництва, про що
свідчить зростання двостороннього товарообороту та збільшення швейцарських
інвестицій в економіку України.
Президент України відзначив позитивний ефект від запровадження
Швейцарією у 2017 році безвізового режиму для українських громадян з точки зору
зміцнення ділових та культурних контактів між двома країнами.
Співрозмовники наголосили на важливості активізації взаємодії
компетентних органів двох держав у питаннях повернення в Україну заморожених
активів, які були незаконно виведені колишніми українськими посадовцями.
Петро Порошенко запросив Президента Швейцарії відвідати Україну з
офіційним візитом.
Інтернет-представництво президента України
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Нідерланди
Президент у Давосі зустрівся з Прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди

25.01.2018

Президент Петро Порошенко провів зустріч у Давосі з Прем'єр-міністром
Нідерландів Марком Рютте.
Співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх економічних
відносин, а також констатували, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС сьогодні вже дає позитивні результати як для українського, так і
нідерландського бізнесу.
Глава держави подякував Прем’єр-міністру за політичну солідарність та
практичну допомогу Україні у протидії російській агресії.
Петро Порошенко наголосив, що розраховує на подальшу підтримку Нідерландами
політики санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної
цілісності України, а також висловив сподівання на тісне співробітництво в ООН,
зокрема у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018
році.
Співрозмовники скоординували зусилля, спрямовані на покарання винних у
збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній МН-17.
Президент України запросив Прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з
візитом.
Інтернет-представництво президента України

Хорватія
Президент провів зустріч із Прем’єр міністром Республіки
Хорватія

25.01.2018

Під час візиту до Давосу для участі у Щорічному засіданні ВЕФ Президент
України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки
Хорватія Андреєм Пленковичем.
Президент України висловив вдячність Прем’єр-міністру Хорватії за
послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за
активну політичну, гуманітарну і експертну допомогу, яку Загреб надає нашій
країні на двосторонньому рівні.
Глава держави подякував Андрею Пленковичу за співавторство Хорватії
Резолюції ГА ООН «Становище у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим
та м. Севастополь (Україна)», яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в
грудні 2017 року.
Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії висловили задоволення
започаткуванням практичної діяльності двосторонньої робочої групи з вивчення
унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих
територій.
Під час зустрічі було також обговорено перспективи участі України в
енергетичних проектах, які реалізуються в Хорватії та спрямовані на зміцнення
енергетичної безпеки Європи.
Інтернет-представництво президента України
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Італія
Президент України провів зустріч з Міністром закордонних
справ Італії, діючим головою ОБСЄ
30.01.2018

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром
закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки,
Діючим головою ОБСЄ Анджеліно Альфано.
Глава Української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ
та подякував за включення питання врегулювання ситуації на Донбасі до
пріоритетів їхньої роботи. Було окремо привернуто увагу на подальше погіршення
ситуації з правами людини на території окупованого Криму.
Президент України поінформував італійського співрозмовника про ситуацію
на Донбасі і привітав рішення Анджеліно Альфано відвідати цей регіон, який
потерпає від російської агресії, 31 січня 2018 року.
Співрозмовники також обговорили пріоритетні питання двосторонньої
взаємодії. Глава зовнішньополітичного відомства Італії привітав активізацію
італійського бізнесу в Україні внаслідок поліпшення інвестиційного клімату через
проведення успішних реформ.
Глава української держави подякував представнику Італії за підтримку
суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема співавторство відповідних
резолюцій Генеральної асамблеї ООН, а також з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції.
Інтернет-представництво президента України
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Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Вустами міністра Лаврова Росія намагається покласти
провину за свою агресію на її жертву - Україну
Нещодавно, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на щорічній
прес-конференції в Москві зробив низку заяв щодо України. Найбільше обурення
викликала теза про те, що Росія не порушувала Будапештський
меморандум, оскільки не погрожувала Україні ядерною зброєю. Так він відповів
на запитання про те, як країни-сусіди Росії можуть забезпечити свою безпеку, якщо
РФ в будь-який момент може порушити взяті на себе зобов'язання.
«Ми багато разів відповідали на запитання, в тому числі щодо
Будапештського меморандуму від 1994 року, відповідно до якого Україна
відмовилася від ядерної зброї, а Росія зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю
проти України», – зазначив Лавров. «Нагадаю, ми так і не застосовували і не
погрожували ядерною зброєю Україні, тому жодного порушення Будапештського
меморандуму не сталося», – наполягає голова МЗС РФ.11
При цьому у російського Міністра вистачило цинізму звинуватити Україну у
порушенні Меморандуму, через «революцію Гідності» На його думку, Україна
паралельно з Будапештським меморандумом взяла на себе окремій заяві
зобов'язання: не «заохочувати расистські, неонацистські, ксенофобські тенденції, а
те, що сталося після Майдану, було грубим порушенням цих зобов'язань наших
українських сусідів».12
Звернімося до першоджерела, Будапештського меморандуму13. У
статті 1 зазначається, що Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії
та
Північної
Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного
акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони
України. Стаття 2 того ж документу вказує, що Російська
Федерація,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені
Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози
силою чи її використання проти територіальної
цілісності
чи
політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/15/7168377/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/15/7168377/
13 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158
11
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буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй.
Безглуздо вважати, що Лавров не знайомий з положеннями
Будапештського меморандуму, інакше так вміло він не зміг би
маніпулювати ними. Проте вражає інше, а саме міра цинізму російських
високопосадовців відверто і свідомо брехати. Причому брехати
примітивно ображаючи інтелект демократичного світу.
Колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник
аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер з цього приводу зазначив:
«Це твердження російського міністра закордонних справ Лаврова є абсолютно
абсурдним. Будапештський меморандум вимагає від Москви не загрожувати та не
застосовувати будь-якої сили – не тільки ядерної зброї – проти України. Лавров не
дурень, він це знає».14 Разом з тим, на Заході, існує консенсус з приводу того, що
Меморандум не зобов’язує підписантів захищати територіальну цілісність і
суверенітет України.15
Щодо пролонгації Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між РФ і
Україною, Лавров відзначив, що Росія «продовжує поважати» територіальну
цілісність України після анексії Криму, тому питання перегляду
«Великого договору» про дружбу, співробітництво і партнерство є
неактуальним. «Для мене це питання геть неактуальне. Політично я вважаю, що
ми продовжуємо поважати територіальну цілісність України в тих кордонах,
які склалися після референдуму в Криму, возз`єднання Криму з РФ», - наголосив
він.16
Ще одна заява Міністра закордонних справ Росії зводиться до того, що Росія
наполягає на тому, що на склад місії миротворців ООН на Донбасі мають впливати
так звані «ДНР» і «ЛНР». «Національний склад контингенту відповідно до нашої
пропозиції, відповідно до практики ООН визначають сторони конфлікту, тобто
його, цей склад, потрібно буде погоджувати з Києвом, Донецьком і
Луганськом», – сказав він.17 До того ж Лавров заявив що Захід робить конфлікт в
Україні штучно масштабнішим. «Україна - тема, яка, мабуть, доволі штучно стає
набагато масштабнішою або робиться більш масштабною, ніж вона заслуговує і
розглядається як лакмусовий папірець протистояння між Росією і
Заходом загалом», - заявив Лавров.18
Окрім того, 26 січня 2018 року відбулася чергова зустріч Вокера та Суркова.
За результатами зустрічі Спеціальний представник Держдепартаменту США з
питань України Курт Волкер заявляє, що миротворчі сили ООН мають
розташовуватися на всій території окупованого Донбасу, але допустив, що вони
можуть розгортатися фаза за фазою, проте без додаткових політичних рішень, а
маючи один мандат.19 Російські ж заяви зводяться до того, що Вашингтон частково
погодився з російським пропозиціями щодо Донбасу. Проте, знову ж таки, до
виборів президента в РФ, навряд чи можна сподіватися на будь-який рух у
вирішенні ситуації.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2382656-pajfer-nazvav-absurdnou-zaavu-lavrova-sodobudapestskogo-memorandumu.html
15 https://www.radiosvoboda.org/a/28977088.html
16https://tsn.ua/svit/u-mzs-rf-zayavili-scho-povazhayut-teritorialnu-cilisnist-ukrayini-pislya-aneksiyikrimu-1085785.html
17 https://ria.ru/world/20180115/1512609235.html
18 https://tsn.ua/svit/zahid-shtuchno-robit-ukrayinsku-temu-bilsh-masshtabnoyu-nizh-vonazaslugovuye-lavrov-1085765.html
19 https://www.radiosvoboda.org/a/29005535.html
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Таким чином, Росія продовжує порушувати міжнародний порядок,
міжнародне право та відкидати будь-які обґрунтовані звинувачення проти неї. ЇЇ
метою є легалізація так-званих «ЛНР» та «ДНР», про що свідчить її позиція щодо
введення миротворців ООН. Окрім того, перед виборами президента мешканцям
Кремлю необхідно повторювати мантри, що в Україні громадянська війна, про
ідеологічне протистояння між Заходом і Сходом. Тобто вивернути факти так, щоб
населення власної країни свято вірила у принципи справедливості та
непереможності Росії у війні з США. Провину ж за свою агресію, яка є
тяжким міжнародним злочином, Росія вустами Лаврова намагається
покласти на її жертву –Україну.
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