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Порошенко підбив підсумки успішного
головування України в Радбезі ООН

Відбулася зустріч П. Клімкіна з
Верховним комісаром 00Н 
з прав людини
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n Президент України Петро Поро -
шенко привітав українських дипло -
матів з успішним головуванням Ук -
раїни в Раді безпеки OOН в лютому. 

Про це йдеться в зверненні на
сто рінці глави держави у Facebook.
«Дякую всім нашим партнерам за
дружню підтримку, єдність та со лі -
дарність з Україною у цей відпо ві -
дальний період. За ініціативою Ук -
раїни вдалося більш активно залу -
чити Раду безпеки OOН до вирі -
шен ня проблем миру і безпеки на
європейському континенті»,—йде -
ться у зверненні. Порошенко зазна -
чив, що проведені відкриті дебати
що до конфліктів в Європі привер -
нули увагу всього світу до росій сь -
кої агресії на Донбасі, передусім у
контексті ескалації в районі Авдіїв -
ки. «Відтепер слово «Авдіївка» увій -

шло до міжнародного лексикону як
символ героїзму українського вій -
сь ка, непереборності духу українців
та цинізму російської агресії. З най -
вищої безпекової трибуни світу Ук -
раїна спільно з партнерами рішуче
засудила російську агресію на Дон -
басі та окупацію Криму і наго ло си -
ла на важливості збереження санк -
цій щодо Росії до відновлення те ри -
то ріальної цілісності України»,—
за  значив Порошенко. Також прези -
дент зазначив, що Рада безпеки
OOН ухвалила внесену Україною
ре  золюцію про захист критичної
ін  фраструктури від і терорис тич -
ннх атак, і побажав успіху та пообі -
цяв підтримку британському голо -
ву ванню в РБ ООН у березні.

—Джерело: УНІАН

n КИЇВ. 28 лютого. УНН. У рамках
участі у Сегменті високого рівня 34-
ї сесії Ради OOН з прав людини 28
лютого відбулася зустріч Міністра
закордонних справ України Павла
Клімкіна з Верховним комісаром
OOН з прав людини Зеїд Раад аль-
Хуссейном, передає УНН з поси лан -
ням на прес центр МЗС.

Зазначають, що сторони  обго во -
рили питання співробітництва  між
Україною та Управлінням Вер хов -
ного комісара OOН з прав лю дини
(УВКПЛ), зокрема у контексті ді я -
ль ності Моніторингової місії з прав
людини в Україні, можливого залу -

чення технічної допомоги УВК ПЛ
до окремих аспектів виконання
Мінських домовленостей, а також
перспектив підготовки окремої де -
та льної доповіді УВКПЛ щодо си -

Рада Європи остаточно затвердить
безвіз Україні у травні

n Календарний графік був нефор -
мально узгоджений між європейсь -
кими інституціями та країнами-
члєнами.

Остаточне затвердження безві -
зо вого режиму для громадян Украї -
ни має відбутися на засіданні Ради
ЄС у закордонних справах, яке від -
будеться 11 травня. Про це повідом -
ляє «Європейська правда» з поси -
ланням на незалежні одне від одно -
го джерела у впливових країнах-
членах Євросоюзу, передає УТ.

Календарний графік був нефор -
мально узгоджений між європейсь -
кими інституціями та країнами-
членами.

У відповідності до нього після
сх валення Радою ЄС 11 травня до -
кумент буде підписаний 15 травня, а
«безвіз» набуде чинності орієнтов -
но з 11 червня.

Сьогодні посли ЄС розглянуть
«безвіз» для України.

Комітет постійних представ ни -
ків країн-членів ЄС (COREPER) на
зустрічі у Брюсселі 2 березня фор -
мально схвалить рішення про ві -
зову лібералізацію для України.

Розгляд на COREPER стане пер -
шим етапом схвалення «безвізу» на
рівні країн-членів, передає Євро -
Правда.

У Брюсселі досягли попередньої
домовленості про запуск безвізу для

українців.
Представники мальтійського го -

ловування та Європейського парла -
менту досягли проміжної згоди що -
до візової лібералізації для укра їн -
ців, які відвідують Євросоюз.

У вівторок, 28 лютого, на консу -
льтаціях країн-членів ЄС, представ -
ників Європарламенту та Євроко -
місії було досягнуто згоди щодо за -
пуску візової лібералізації для гро -
мадян України. Про це повідомляє
мальтійське головування в ЄС,
пред ставник якого браву часть у
зустірічі, передає УТ.

"Представники мальтійського го -
ловування та Європейського пар ла -
менту досягли проміжної згоди що -
до візової лібералізації для укра їн -
ців, які відвідують Євросоюз»,—
йде ться у повідомленні.

Водночас не уточнюється, чому
йдеться про проміжну згоду, адже
за стандартною процедурою тріа -
лог не має проводитися повторно.

В мальтійському головуванні та -
кож окремо зазначили, що вже в
четвер, 2 березня, питання скасу -
ван ня віз для України буде винесено
назустріч постпредів країн-членів
ЄС (COREPER), яка відбудеться в
Брюсселі.

Розгляд на COREPER стане пер -
шим етапом схвалення безвізу на
рів ні країн-членів.

59th CYC Convention will be held in Winnipeg August 10-13, 2017

туації в окупованій Росією Авто -
ном ній Республіці Крим на вико -
нан ня резолюції Генеральної Асам -
блеї ООН 71/205.

Крім того, верховний комісар з
прав людини підтвердив намір від -
відати Україну найближчим часом
на запрошення Міністра П. Клім -
кіна. Як повідомляв УНН, Україна і

Кот-д'Івуар вирішили інтенси фі -
кувати відносини на двосторон ньо -
му рівні, зокрема, політичний діалог
й розбудову двосторонньої дого вір -
но-правової бази, активізувати тор -
говельне-економічне спів робітниц -
тво, а також продовжити співпрацю
у сфері освіти. 

—Джерело: УНІАН


