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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Політика санкцій ЄС щодо Росії зберігається незважаючи на те,
що вплив друзів Путіна посилюється
Незважаючи на інтенсивні дискусії у Європі щодо повернення до політики
«business as usual» з Росією, 18 червня Рада Європейського Союзу продовжила
санкції проти РФ у відповідь на незаконну анексію Кримського півострова до 23
червня 2019 року. Санкції передбачають заборону на ввезення в ЄС продукції з
окупованого Криму; інвестиції у Криму та Севастополі; туристичну діяльність;
експорт до Криму товарів і технологій тощо.
У заяві Високого представника з питань зовнішньої політики та політики
безпеки від імені ЄС відзначено, що ЄС залишається непохитним прихильником
суверенітету та територіальної цілісності України. Через чотири роки після
незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською
Федерацією ЄС знову підтвердив, що не визнає та продовжує засуджувати це
порушення міжнародного права.1
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі
заявляє, що Російська Федерація сплачуватиме ціну за анексію Криму до того часу,
поки Україна не відновить свій суверенітет та територіальну цілісність над
півостровом.2
Павло Клімкін з цього приводу подякував європейським партнерам та
справедливо відзначив: «Критично важливо доповнити санкційний
перелік відповідальними за порушення прав людини на окупованому
півострові і причетними до будівництва Керченського мосту. Ми
повинні рухатися від політики невизнання анексії до деокупації
Криму».3 Україні важливо домогтися розширення санкцій країн Заходу проти
Росії за її порушення світового порядку.
Лідери ЄС на саміті 28-29 червня у Брюсселі планують продовжити санкції
проти РФ ще на півроку. Це рішення слідує за переговорами G7. Попри бажання
Італії скасувати санкції, все ж таки Конте підтримав загальну позицію ЄС. Конте
також заявив: «Італія вважає важливим діалог з Росією, але це не означає, що
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimeaand-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/
2 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/18/7083267/
3 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/18/7083257/
1

3 of 17

INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (15.06.2018 — 30.06.2018)

система санкцій може бути подолана за одну ніч».4 Турбйорн Ягланд, Генеральний
секретар Ради Європи теж виступає за повернення країни агресора до ПАРЄ і
нещодавно мав зустріч з Путіним, де привітав його з переобранням з дуже значним
результатом та успішним проведенням ЧС-2018.5
Відзначимо, така дружня політика деяких європейських політиків
розцінюється в Росії як слабкість. До прикладу сенатор Ради Російської Федерації
Алєксєй Пушков ультимативно заявив: «ПАРЄ треба не резолюції множити, а
думати, як повернути Росію. Інакше Рада Європи ризикує не лише
втратити російські гроші, але і Росію як таку».6 Такі заяви ще раз
підтверджують, що для Росії важко дається логіка цивілізованого
діалогу між державами. Там розуміють лише мову сили та ультиматумів.
І прихильне ставлення європейських політиків до Кремля ще більше
атрофує в ньому відчуття міри і правил гри на міжнародній арені.
Москва виробила вже свої, «гібридні» правила і успішно нав’язує їх
світу.
У той же час керівництво України часто компрометує європейські
прагнення і цінності українського народу і наражається на справедливу
критику з боку європейської спільноти. Зокрема, нещодавно Посол ЄС в
Україні Хюг Мінгареллі заявив, що популісти і олігархи перешкоджають
імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. «Як ви знаєте, є багато людей в
Україні, які не люблять цю Угоду і намагаються перешкоджати її впровадженню.
Ми називаємо їх популістами, олігархами. Всі ці люди, у яких є інтереси,
не хочуть модернізувати політичні та економічні структури цієї країни»,
- сказав дипломат. Мінгареллі назвав складною ситуацію в комітетах Верховної
Ради щодо прогресу у впровадженні Угоди.7 Також гострі заяви від політиків ЄС
лунали через неспроможність України запустити антикорупційний суд тощо.
Як ми вже зазначали раніше, ЄС зараз знаходиться у досить у
турбулентному стані, і нині стає все складніше утримувати єдиний
європейський зовнішньополітичний курс. Росія докладає чималих
зусиль аби якомога більше поглибити внутрішньо європейські тріщини.
Праві популісти, які дружать з Президентом Росії часто провокують
світоглядний конфлікт у суспільстві. Однак, потрібно розуміти й те, що
капітуляція перед викривленою ідеологією Кремля, слідування
політиці «умиротворення агресора», зняття санкцій, роздрібненість
Європи призведуть до її краху. Тому, дуже важливо зберігати санкції
проти Росії і посилювати їх, інакше наслідки будуть катастрофічними
для усього європейського континенту. Як зокрема зазначив Богдан
Яременко, санкції можуть бути ефективнішими, якщо стосуватимуться
не лише існуючих сфер, де діють обмеження, а й нових. 8 Україна, у силу
об’єктивних причин, постала у якості форпосту у захисті європейських
цінностей. Росія ж у свою чергу продовжує відкидати усі звинувачення,
ставить під сумнів санкційну політику Заходу, продовжує порушувати
норми міжнародного права, і разом з тим інформаційно виграє.

https://www.unian.ua/politics/10162571-lideri-yes-nastupnogo-tizhnya-prodovzhat-sankciji-protirosiji-diplomati.html
5 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/20/7083405/
6 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/25/7080983/
7 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/19/7083311/
8 https://press.unian.ua/press/10161413-u-maydani-zakordonnih-sprav-fiksuyut-aktivizaciyu-rosiyeyusprob-postaviti-pid-sumniv-efektivnist-sankciy-proti-neji-video.html
4
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Інші події в ЄС
Меркель пообіцяла спільну відповідь Німеччини і Франції на
виклики для Європи

16.06.2018

Німеччина і Франція дадуть спільну відповідь на основні виклики, що стоять
перед Євросоюзом.
Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму
щотижневому відео зверненні, повідомляє Deutsche Welle.
Мова йде про вибудовування спільної політики в галузі оборони і безпеки, а
також в питаннях зовнішньої політики.
Міграційне питання канцлерка назвала ще одним викликом для Європи,
"який вимагає європейської відповіді". За її словами, тема міграції є "одним з
вирішальних чинників для єдності Європи".
До питань, що стоять перед ЄС, відносяться подальший розвиток
економічного та валютного союзу, а також пов'язані з інновацією теми, зазначила
Меркель.
Вона підкреслила значимість відносин із Францією для збереження миру в
ЄС.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон 19
червня проведуть зустріч з главами міністерств двох держав. У заході в замку
Мезеберг візьмуть участь міністри закордонних справ, економіки, фінансів,
оборони і наукових досліджень.
Берлін і Париж мають намір виробити свої позиції з питання реформування
ЄС і єврозони до саміту Європейського Союзу, який відбудеться в Брюсселі 28 і 29
червня. Серед його основних тем обговорення "дорожньої карти" про майбутнє
єврозони, обороноздатність об'єднаної Європи і рішення міграційної кризи.
Європейська правда

Канцлер Австрії прагне посилення прикордонної агенції ЄС
Frontex

16.06.2018

Канцлер Австрії Себастіан Курц сподівається, що лідери ЄС домовляться про
посилення прикордонного агентства Євросоюзу Frontex на неформальній зустрічі у
вересні.
Про це повідомляє Reuters.
Курц хоче зробити безпеку і боротьбу з незаконною міграцією основними
пріоритетами австрійського головування у Раді ЄС у другій половині цього року.
"Моя мета полягає у тому, щоб ми досягли політичної домовленості про посилення
Frontex, розширення його мандату і зробили крок у бік кращого контролю
зовнішніх кордонів ЄС" - сказав канцлер.
За його словами, Австрія прагне, щоб ЄС змістив фокус з розселення
мігрантів на запобігання прибуттю нових мігрантів.
Як повідомлялося, Данія та Австрія прагнуть створити у європейських
країнах, які не є членами Європейського Союзу, центри для біженців, чиї прохання
про надання притулку не були задоволені.
Європейська правда
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«Венеціанка» закликала Угорщину поки не ухвалювати
законопроект «Стоп Сорос»

18.04.2018

Угорщина не повинна схвалювати законодавство, яке забороняє людям або
організаціям надавати допомогу нелегальним іммігрантам, до того, як
Венеціанська комісія надасть свою думку щодо законопроекту в п'ятницю.
Про це заявив президент комісії Джанні Букіккіо, повідомляє Reuters.
Він закликав Угорщину "принаймні взяти до уваги рекомендації комісії, які
фігурують в проекті оцінки, який вже був відправлений угорській владі".
Законопроект є частиною кампанії прем'єр-міністра Віктора Орбана проти
міграційної політики ЄС і проти мільярдера Джорджа Сороса, який фінансує
ліберальні проекти.
Угорський парламент голосуватиме за законопроект у середу.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дорікнув Раді
Європи у тому, що вона більше переймається ситуацією з мігрантами, ніж
закарпатськими угорцями, "чиї права грубо порушуються в Україні".
Європейська правда

У Ризі активісти оголосили щотижневі пікетування
посольства Росії
18.06.2018

Латвійські активісти та представники української діаспори заявили про
намір проводити щотижневе пікетування посольства Росії у Ризі.
Про
це
заявила одна
з
організаторів
акції
Тетяна
Лазда,
передає "Укрінформ".
"Заявляючи щотижневе пікетування, ми дослухалися до прохань української
влади та правозахисників, які зараз борються за порятунок Олега Сенцова та
визволення всіх українських політв’язнів. Пікетування російського посольства
проводитимемо в той же день тижня, що й наші друзі в Таллінні – в четвер", сказала Лазда.
Заявку на проведення акцій уже подали на 21 та 28 червня, 5 та 12 липня, з
17:00 до 18:00 біля посольства РФ у Ризі (вул. Антоніяс, 2). Мітинги проходитимуть
в рамках всесвітньої акції #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin.
Українського політв'язня режисера Олега Сенцова утримують у російському
місті Лабитнангі. Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до
російської влади негайно та беззастережно звільнити Сенцова і всіх інших
незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України. У Росії перебувають
понад 70 українських політв'язнів.
Європейська правда

Чехія: соціал-демократи обурені, що комуністи відбирають
кандидатів в уряд
18.06.2018

Чеські соціал-демократи не будуть відкликати кандидатуру міністра
закордонних справ Мірослава Поче, проти призначення якого виступила
Комуністична партія (KSČM) та президент Мілош Земан.
Про це заявив заступник голови Соціал-демократичної партії Чехії (ČSSD)
Роман Ондерка, передає Aktualne.
"Мені страшенно не подобається, що комуністична партія відбирає
кандидатів ANO і ČSSD в уряд. З іншого боку, необхідно пам'ятати, що від голосів
KSČM буде залежати, чи коли-небудь виникне уряд ANO-ČSSD", - сказав він.
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Ондерка віддає перевагу зустрічі між главою ČSSD, президентом і прем'єрміністром, на якій би "проблему Поче" вирішили за взаємною домовленістю.
Уряд Чехії домовилися сформувати рух ANO прем'єр-міністра Андрія Бабіша
та Соціал-демократична партія. Однак цим партіям бракує депутатів для більшості
у парламенті і для отримання вотуму довіри необхідна підтримка проросійських
комуністів.
Президент, який призначає міністрів, і комуністи заявляють, що Поче
проголосував у Європарламенті на користь штрафів для країн-членів ЄС, які не
приймають мігрантів за європейською квотою. До списку таких країн входить і
Чехія.
Поче спростував це твердження, і офіційні дані голосування насправді
підтверджують, що він проголосував проти.
Бабіш у неділю провів зустріч із Земаном і представив йому список міністрів,
в якому була кандидатура Поче. Після зустрічі він сказав, що президент
зустрінеться з Поче та іншими кандидатами.
Бабіш має намір внести до порядку денного парламенту питання про вотум
довіри 11 липня.
Європейська правда

У армії Британії «серйозний дефіцит» потужностей для
протистояння загрозі Росії
18.06.2018

Витрати Великої Британії на оборону повинні зрости з 2% до 3% від ВВП,
адже нинішній стан війська не спроможний протистояти загрозі з боку Росії.
Про це йдеться у доповіді "За рамками 2%" комітету Палати громад,
пише BBC.
Збільшення військового бюджету буде сприяти загальному оздоровленню
бюджетної політики і затулить "чорні діри", які існують в ньому, заявив голова
комітету Джуліан Льюїс.
У доповіді йдеться, що відмова від інтенсивного фінансування оборонних
потреб сильно ускладнювала довгострокове оборонне планування.
В умовах, коли країна стикається з постійними військовими погрозами з боку
Росії, а також змушена протистояти тероризму, екстремізму та кібератакам,
збільшення витрат на оборону є "єдиним виходом з ситуації", вважають у
парламенті.
Доповідь попереджає про "серйозний дефіцит" танків, бронетранспортерів і
артилерії, якими володіє британська армія.
Недостатня кількість мобільних протитанкових комплексів і реактивних
артилерійський установок, а також загальна необхідність модернізації реактивної
артилерії, залишили армію перед "серйозним ризиком бути перевершеними своїм
російським візаві", заявив Льюїс.
У доповіді також називаються інші галузі оборони, в яких необхідні зміни:
збільшення потенціалу протичовнової оборони; збереження чисельності армії на
рівні 82 тис. військовослужбовців; створення багаторівневої системи ППО;
створення нової бойової групи кораблів, здатних захищати нові авіаносці класу
"Королева Єлизавета".
Велика Британія планує додатково виділити 800 мільйонів фунтів стерлінгів
($1,13 мільярда) до бюджету Міністерства оборони на наступний фінансовий рік.
Європейська правда
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Польща квапить ЄС зі змінами, що ускладнюють будівництво
«Північного потоку» - 2

18.06.2018

Польща чинить тиск на Євросоюз, щоб прискорити процес запровадження
змін, які ускладнюють будівництво "Північного потоку — 2".
Про це заявив заступник міністра енергетики Польщі Міхал Куртика,
повідомляє Polskie Radio.
Болгарія, яка головує в Раді ЄС у першому півріччі 2018 року, досі гальмувала
роботу над змінами газової директиви. Тепер вона обіцяє, що ще в цьому місяці
питанням займуться посли ЄС.
"Це винагородження важкої, багатомісячної праці польської дипломатії" сказав Куртика.
Згідно зі змінами в директиву, на всі газогони, в тому числі ті, які постачають
газ морськими шляхами, мають поширюватися правила ЄС. Зміни до директиви
Єврокомісія запропонувала в листопаді минулого року. Болгарія з січня
організувала за цією темою тільки експертну зустріч, не бажаючи виносити її на
політичний рівень.
"Польща вирішила, що потрібно змінити цю ситуацію і виступила з вимогою
прискорення роботи" - сказав урядовець.
Вимогу Польщі минулого тижня підтримали 10 країн ЄС, а Болгарія
повідомила, що організує з цього питання політичну нараду.
Подальша доля змін залежатиме від Австрії, яка з липня розпочне
головування у Раді ЄС і яка не має бажання прискорювати темпи роботи над ними.
За словами Куртики, Польща розраховує на об’єктивність Австрії у цій справі.
"Головування має поводитися нейтрально. Ми будемо наполегливо
нагадувати, що до обов’язків головування належить прозора і гідна довіри
поведінка" - наголосив він.
Європейська правда

Грибаускайте: маємо бути готові до нападу Росії
19.06.2018

Президент Литви Даля Грибаускайте вважає, що небезпека вторгнення Росії
до Литви існує, але у випадку адекватного захисту цього не трапиться.
Про це вона заявила у інтерв’ю Spiegel Online.
"Небезпека (російського вторгнення – Ред.) велика, якщо ми не будемо
постійно захищатися. Якщо ми продемонструємо, що можемо та хочемо
захищатися, на нас ніхто не нападе", - переконана глава Литви.
За її словами, до можливого нападу РФ треба бути готовими "політично та
технологічно".
"Російські війська на кордоні з Балтикою і Польщею в десять разів сильніші,
ніж війська НАТО. Але мова йде про більше, ніж про цифри. Йдеться про
зобов’язання і волю до захисту. Якщо наші люди і наші партнери підтримують це, у
нас немає підстав для того, щоб нас окупували", - додала Грибаускайте.
За словами президента Литви, західні держави досі є наївними у своїй оцінці
Росії.
"Лише коли скоєно напад та вони помічають, що Росія втручається у їхні
інтереси, шпигує за ними чи маніпулює їхніми виборами, вони прокидаються", додала Грибаускайте.
Європейська правда
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Франція та Німеччина домовилися створити бюджет
єврозони

19.06.2018

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон
домовилися створити бюджет єврозони.
Про це лідери країн заявили після переговорів у німецькому замку Мезеберг,
повідомляє Reuters.
"Ми відкриваємо нову главу. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити
використання бюджету єврозони для посилення інвестицій, а також з метою
зміцнення конвергенції в зоні євро", - сказала Меркель.
Вона заявила, що реформа єврозони було найважчим питанням у їхніх з
Макроном переговорах. Серед його основних тем також були обороноздатність
об'єднаної Європи і рішення міграційної кризи.
Макрон сказав, що нова узгоджена спільна бюджетна сфера єврозони буде
діяти з 2021 року.
Він сказав, що деталі бюджету, включаючи його суму та фінансування за
рахунок національних джерел, або загальнообов'язкового податку, будуть
представлені міністрами до кінця року.
Як відомо, Макрон у вересні 2017 року представив план масштабної
реформи Європейського Союзу, щоб зробити його "більш інтегрованим, більш
демократичним та більш конкурентоспроможним".
Європейська правда

Палата лордів підтримала право парламентського вето на
угоду щодо Brexit
19.06.2018

Палата лордів проголосувала за поправку, яка дозволяє парламенту
накласти вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої
Британії з ЄС.
Про це повідомляє BBC.
За поправку проголосували 354 члени Палати лордів, 235 були проти. При
цьому поправку підтримали і 22 представники Консервативної партії.
Голосування Палати лордів означає, що законопроект повернеться до Палати
громад, де 20 червня відбудеться його обговорення.
Велика Британія офіційно вийде зі складу Євросоюзу в березні 2019 року.
Дискусії наразі точаться щодо умов її виходу, і питання полягає у тому, що буде,
якщо парламент накладе вето на остаточну угоду Лондона з Брюсселем або що буде,
якщо угоду взагалі не укладуть.
Прем’єрка Британії Тереза Мей виступає проти того, щоб парламенту було
надане право вето на угоду з ЄС.
Минулого тижня уряд Британії отримав у парламенті підтримку своєї позиції
щодо виходу з Євросоюзу.
Зокрема, депутати підтримали позицію уряду щодо відхилення поправок до
законопроекту про вихід з ЄС, які вимагали від Кабміну домовитися про
збереження доступу країни до митного союзу та єдиного ринку після Brexit.
Європейська правда

Комітет Європарламенту проголосував за процедуру санкцій
проти Угорщини
25.06.2018

Комітет Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної
процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора
Орбана фундаментальних цінностей ЄС.
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Про це повідомляє The Associated Press.
Комітет громадянських свобод (LIBE) проголосував у понеділок за доповідь,
що рекомендує розпочати "процедуру за статтею 7" у зв'язку із занепокоєнням щодо
незалежності суддів, свободи ЗМІ та жорсткого поводження з мігрантами в
Угорщині.
Для початку процедури рішення комітету мають затвердити на голосуванні
під час пленарної сесії у Страсбурзі.
Ця процедура зрештою може призвести до втрати права голосу Угорщини в
ЄС, хоча це малоймовірно, тому що Польща, проти якої вже відкрити така
процедура, напевно накладе вето. Для накладення санкцій необхідне одностайне
рішення всіх членів ЄС.
Як відомо, Європейська комісія у грудні минулого року вперше в історії
ЄС вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення
верховенства права.
Угорщина раніше заявляла, що скористається правом вето у разі пропозиції
запровадити санкції проти Варшави.
Європейська правда
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Надумана проблема з національною меншиною угорців в Україні
залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах з
Угорщиною
22 червня 2018 року на Закарпатті Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто почали українсько-угорські
консультації стосовно імплементації українського закону про освіту. Напередодні
пан Клімкін заявив: «Наша мета - допомогти отримати реальний рівень володіння
українською мовою. І, звичайно, розуміння громадянами якої країни вони
є. Інакше вони є дискримінованими по відношенню до всіх інших громадян. Оце і
є фундаментальною червоною лінією на наших завтрашніх переговорах».9
Після першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України
та Угорщини, Клімкін відзначив, що Україна не прагне до асиміляції угорської
меншини. «Ми самі зацікавлені в тому, щоби наші громадяни угорського
походження на 100% залишалися угорцями. Це дуже важливо для нас, для нашого
руху в об’єднану Європу. Але ми маємо допомогти, заохотити, щоб кожен із
них мав достатній рівень володіння українською мовою», - пояснив
Клімкін.10
Сійярто, у свою чергу заявив, що Угорщина офіційно відмовилася від
вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі
українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію
Україна-НАТО (КУН). Разом з тим він відзначив: «Ми намагалися не
дискутувати про те, як закон зробить більш ефективним вивчення
української мови. Ми лише просимо проте, щоби це не заважало інтересам
угорськомовної меншини. Це – наше єдине прохання». 11
Позиція Угорщини полягає в наступному:
1. перехідний період щодо мови освіти повинен бути продовжений до 2023 року, і за
цей час Україна має домовитися з меншиною про те, які саме зміни будуть
впроваджені;
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/21/7083443/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/22/7083498/
11 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/22/7083501/
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2. норма про мову навчання не повинна поширюватися на приватні школи;
3. Україна мала розпочати консультації з представниками угорської меншин (які вже
розпочалися). На цьому наголосив Міністр Сійярто у своєму інтервю.12
На звинувачення у проросійській політиці Угорщини, Сійярто відповів, що
Угорщина – не проросійська і не проамериканська. Вона – проугорська. «Та
слухайте, ми – незалежна держава, і нас не обходить, що думає Росія про нашу
політику щодо меншин. Ми знаємо одне: на Закарпатті є угорці, їх – приблизно 150
тисяч, і ми прагнемо захищати їхні права….Наша політика визначає: Угорщина –
передусім, «Hungary first».13
Разом з тим Сійярто відзначив, що Угорщина ще вирішує, чи
блокуватиме підтвердження лідерами держав-членів НАТО закріплення
за Україною статусу аспіранта на саміті Альянсу в липні. «Ще побачимо. З
цього приводу тривають переговори в Брюсселі; подивимося, до чого вони
призведуть», - зауважив він.
Міністр закордонних справ Угорщини наголосив, що рішення угорського
уряду є однозначним. «До того часу, як рекомендації Венеційської комісії будуть
виконані, ми не можемо підтримувати зближення України з НАТО», - заявив він.14
Нагадаємо, Угорщина уже втретє заблокувала проведення засідання комісії
Україна-НАТО на міністерському рівні. Це пов’язано із прийняттям в Україні
Закону «Про освіту», вимагаючи перегляду мовної норми. Така політика Угорщини
не
схвалюється
країнами
членами
НАТО.
У
штаб-квартирі
Північноатлантичного Альянсу раніше заявляли, що попри ініціативу
угорського уряду, не мають наміру переглядати підходи у співпраці з
Україною.
Останні роки правління Орбана відзначаються конфліктністю Будапешта у
міжнародних відносинах і часто без особливого приводу. Суперечки з Брюсселем,
відкликання посла з Нідерланів за критику угорського уряду, офіційні заяви на
адресу глави МЗС Люксембургу, де його названо екстремістом, заїжджена теза про
захист закордонних угорців, неправдиві офіційні звинувачення України у
порушення прав угорської меншини – ось чим вирізняються дії Будапешта на
міжнародній арені.
В офіційних колах Угорщини раніше заявляли про нібито повну
заборону викладання угорською мовою на Закарпатті у середній та
вищій школі. Офіційний Будапешт свідомо поширював хибні дані про
зміст українського Закону «Про освіту», викривляючи його зміст. Це не
було випадковою помилкою чи незнанням. Така поведінка є
неприйнятною і Україні слід виходити в власних національних
політичних інтересів – «Ukraine first». Більш за все Угорщина і надалі
провокуватиме конфліктність у відносинах, адже на черзі ухвалення
нового Закону України про мови, замість скасованого Закону «КіваловаКолесниченка».
Звчайно, для угорської держави та її посадовців «Hungary first»
має бути головним приорітетом, але тільки на її власній території. Якщо
ж Сійярто з Орбаном намагаються впровадити цю формулу на
українській території ігноруючи державний суверенітет України, то це
вже є брутальним втручанням у внутрішні справи Української держави.
Якщо глава угорського МЗС Петер Сійярто цього не розуміє то пан
Клімкін мав би про це його жорстко попередити.

https://www.eurointegration.com.ua/interview/2018/06/25/7083567/
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2018/06/25/7083567/
14 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/22/7083503/
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13

12 of 17

INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (15.06.2018 — 30.06.2018)

Намагання ж досягти компромісу шляхом переконань, роз’яснень
та виправдань тільки переконує угорську сторону в ефективності
ескалації конфлікту. Тому, надалі в якості об’єкту конфлікту Угорщина
поставить питання про необхідність забезпечення етнічних угорців
Закарпаття угорськими паспортами. Що може зупинити таку агресивну
політику угорської влади? - тільки адекватна політика України у вигляді
симетричних заходів до яких та поки що вдаватись не збираються.

Двосторонні відносини
ЄС
Президент України зустрівся з послами країн Великої сімки та
Європейського Союзу
15.06.2018

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої
сімки та Європейського Союзу.
Співрозмовники обговорили результати зустрічі лідерів країн Великої сімки,
яка відбулась 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки України.
Глава держави відзначив, що українське питання є безумовно
консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав G7, а також наголосив, що
єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та
політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою.
Особливу увагу було надано питанню українських незаконно утримуваних
осіб та політичних в'язнів в Росії. Президент України поінформував про зусилля,
які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив важливість консолідації
міжнародних зусиль у цьому контексті.
Петро Порошенко відзначив набрання чинності Законом України «Про
Вищий антикорупційний суд», а також поінформував присутніх про спрямування
до Вищої ради правосуддя проекту Закону «Про утворення Вищого
антикорупційного суду» відповідно до процедури, визначеної Конституцією
України. Глава держави підкреслив пріоритетну важливість запуску Вищого
антикорупційного суду як ключового елемента новоствореної антикорупційної
інфраструктури держави.
Під час зустрічі було обговорено прогрес України на шляху реформ, зокрема
у контексті реформування сектору національної безпеки України.
Важливу увагу також надано забезпеченню енергетичної безпеки України та
ЄС.
Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна - ЄС та
Україна - НАТО у Брюсселі у липні цього року.
Інтернет-представництво Президента України

Франція
Президент України провів телефонну розмову з президентом
Франції
16.06.2018

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники обговорили
безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії
ООН на всій його окупованій території.
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Співрозмовники привітали відновлення зустрічей у Нормандському форматі
на рівні Міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому
форматі для забезпечення виконання Мінських домовленостей.
Президент України закликав посилити тиск на Росію для якнайшвидшого
звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа
Сущенка та Володимира Балуха.
Президент Франції привітав Президента України з прогресом у реформах та
особливо із ухваленням Закону «Про Вищий антикорупційний суд».
Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна –
НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі.
Петро Порошенко та Еммануель Макрон висловили задоволення розвитком
двосторонніх економічних відносин.
Президент України запросив Президента Франції відвідати Україну з
візитом.
Інтернет-представництво Президента України

Латвія
Президент України прийняв Міністра закордонних справ
Латвії
20.06.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ
Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.
Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України, солідарність та допомогу латвійської сторони у
протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації
Криму.
Глава держави високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності
продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення
територіальної цілісності України, включно з Кримом.
Президент Порошенко поінформував Міністра Рінкевичса про ситуацію на
Донбасі, зокрема продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з
боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення
миротворчої місії ООН на Донбасі.
Сторони також звірили позиції напередодні цьогорічного Саміту Україна –
ЄС та заходів у рамках липневого Саміту НАТО у Брюсселі. Глава держави
подякував латвійській стороні за активну підтримку європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
Окрема увага була приділена рішучій протидії російському втручанню у
демократичні виборчі процеси в Україні та країнах ЄС.
Глава зовнішньополітичного відомства Латвії наголосив на важливості
активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з
російських тюрем.
Інтернет-представництво Президента України

Литва
Президент України прийняв Міністра закордонних справ
Литви
20.06.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ
Литовської Республіки Лінаса Лінкявічуса.
Глава Української держави висловив вдячність Литві за чітку позицію
стосовно необхідності продовження консолідованого міжнародного санкційного
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тиску на Росію з метою досягнення прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі на
основі Мінських домовленостей та повністю відновити територіальну цілісність
України.
У рамках обговорення ситуації на Донбасі сторони розглянули модальності
розміщення там відповідної миротворчої місії ООН. Були також обговорені
можливості залучення допомоги з боку Литви та інших країн-членів ЄС для
підтримки мешканців Донбасу, які стали жертвами російської агресії.
Глава держави подякував Литві за активне сприяння у реалізації політики
європейської та євроатлантичної інтеграції України та практичну допомогу у
впровадженні амбітної програми відповідних внутрішніх реформ.
Президент скоординував з литовською стороною позиції у контексті
підготовки до проведення Саміту Україна – ЄС, а також участі у заходах в рамках
Саміту НАТО у липні цього року в Брюсселі.
Було також підтверджено спільну позицію щодо неприйнятності побудови
«Північного потоку-2»

Інтернет-представництво Президента України

Росія
Президент України провів телефонну розмову з Президентом
Росії
21.06.2018

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Росії Володимиром Путіним.
Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які
утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також
наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили
Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.
Петро Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової
частини Мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості
активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції
розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як
важливого інструменту виконання Мінська.
Інтернет-представництво Президента України

Туреччина
Президент України провів телефонну розмову з Президентом
Туреччини
25.06.2018

Президент Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою
на президентських та парламентських виборах у Туреччині 24 червня 2018 року.
Лідери двох країн висловили обопільну зацікавленість у подальшому
зміцненні відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.
Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган обговорили актуальні питання
двостороннього порядку денного. Йшлося про розширення взаємовигідної
співпраці у торговельно-економічній сфері, енергетиці та оборонній
промисловості.
Окрему увагу було приділено підготовці до засідання Стратегічної ради
президентів, яке має відбутися в Туреччині.
Інтернет-представництво Президента України

15 of 17

INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (15.06.2018 — 30.06.2018)

Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Загравання з агресором як легітимізація злочинних дій
14 червня 2018 року відбулося відкриття чемпіонату світу з футболу у Росії.
Не дивлячись на заяви світових лідерів про бойкотування ЧС-2018 все ж таки Росії
(чи її нафтодоларам) вдалося в черговий раз обійти усіх.
Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав 17 країн, глави яких
відвідають церемонію відкриття Чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні
«Лужники» в Москві. На відкриття чемпіонату приїхали лідери Азербайджану,
Вірменії, Білорусі, Болівії, Казахстану, Киргизії, Лівану, Молдови, Панами,
Парагваю, Руанди, Саудівської Аравії, Таджикистану та Узбекистану. Крім того, у
списку Пєскова присутні дві держави, які не визнані більшістю країн світу - Абхазія
і Південна Осетія.15 Проте, деякі європейські лідери, зокрема Меркель та Макрон,
теж не виключили поїздки на ЧС-2018.
Українські та закордонні діячі культури охрестили цей чемпіонат як «футбол
на крові» і закликали світ до його бойкоту. Проте, як бачимо, результатів з цього
мало. Ряд європейських країн попередили своїх громадян, які збираються на
футбол до РФ про можливі провокації. Держдеп США теж закликав переглятути
поїздки до Росії своїх громадян через тероризм та переслідування.16 Чиновник
контррозвідки США радить американцям, котрі збираються в Росію на чемпіонат
світу з футболу, не брати електронні пристрої, тому що вони можуть бути зламані
злочинцями або російським урядом.17
Дуже прикро визнавати, що таке грандіозне футбольне свято ФІФА
проводить у країні - агресорі, яка нехтує усіма демократичними
цінностями. На фоні того, що Росія веде війну проти України, незаконно
утримує українських політичних в’язнів, її звинувачено у збитті
авіарейсу МН17, отруєнні Скрипалів, втручанні у внутрішні справи
інших країн, доведено Всесвітнім антидопінговим агентством, що
російські спортсмени вживали заборонені речовини, сам факт
проведення ЧС з футболу в РФ є ганебним. Ганебним є й те, що
незважаючи на всі ці мерзотні злочини світова спільнота дозволяє
цьому відбуватися. Усі ці події стають новою нормою у сприйнятті Росії
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/13/7083072/
ttps://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283268.htm
17 https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/13/7183180/
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як рівної серед найсильніших. Проведення ЧС-2018 у Росії легітимізує
режим Путіна, його політику вцілому і щодо України в тому числі. Знову
згадаймо повчальну історію 1936 року, коли до Гітлера на Олімпіаду приїхали
європейці і чим усе закінчилося. Теж саме плазування європейських лідерів ми
спостерігаємо і зараз.
Така млява реакція Заходу завдячує і пропагандистській політиці
Кремля та його ЗМІ. Про російську пропаганду, зокрема йшлося
на «Стратком конференції», яка нещодавно відбулася в Ризі. Це щорічна дводенна
зустріч фахівців з питань комунікації з держав-членів НАТО та партнерів. Проте зі
слів журналістів, про пропаганда Росії не була топовою темою цьогорічної зустрічі.
Було кілька панелей, присвячених цьому явищу, але воно вже не домінує. За
останні роки було сказано дуже багато, і усі розмови неминуче приводять
європейців до питання: регулювати російську пропаганду законодавчо чи не
регулювати? І відповіді у них, на жаль, досі немає. Керівник страткому НАТО Марк
Лейті влучно відзначив: «…їх елементарно більше, і вони швидші, оскільки
ніяк не прив'язані до журналістських стандартів. Крім того, російські
медіа вже давно працюють у парадигмі війни, це їхня відправна точка.
Натомість Захід треба розкачувати і роками переконувати, що війна вже
триває». Логіка представника Нідерландів по відношенню до дій Росії дещо інша:
«Це або війна, або мир. Ми не маємо чітких інструкцій, що це війна.
Відтак це мир. А якщо це мир, тоді не дивно, що багато хто не бачить
нічого поганого в тому, аби вести з росіянами справи, наприклад,
бізнес».18 І у такій позиції нідерландців винна і сама Україна, адже до
цього часу на внутрідержавному рівні не визнано війну війною.
Проте, на противагу засиллю Росії, законодавство України, хоч і поволі і
часто манівцями, але рухається до стандартів євроатлантичної спільноти. Так, 21
червня Верховна Рада прийняла «Закон про національну безпеку», який ставить за
мету набуття членства в НАТО. Таким чином як перед Україною так і перед
Заходом стоять дуже важливі завдання опору російській інформаційній
війні на міжнародній арені від успішності якого реально залежить
територіальна цілісність не тільки України а й безпека Європи.

18

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/06/18/7083243/
17 of 17

