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МОЗАЇКА НОВИН

n За словами Мінгареллі, наразі ос -
новна мета—зближення, яке перед -
бачає поглиблення політичної асо -
ці ації й економічної інтеграції.

Мінгареллі розповів, що основною пе -
решкодою для інвестування / Фото
УНІАН

Інтеграція України в Європей сь -
кий Союз наразі не стоїть на поряд -
ку денному. Про це заявив голова
Представництва ЄС в Україні Хюг
Мінгареллі під час конференції, пе -
редає «Радіо Свобода».

Мінґареллі наголосив, що наразі
основна мета—зближення, яке пе -
ред бачає поглиблення політичної
асоціації й економічної інтеграції.

«За останні три роки Україна здій -
снила дуже багато політичних та
еко номічних реформ. Це факт. На -
ступний крок після Угоди про асо -
ціацію та угоди про запровад ження
безвізового режиму—це ім племен -
тація цих угод. Тому що під пис і ра -
тифікація для середньо ста тистич -
ного українця не має ні якого зна -
чен ня»,—наголосив Мін ґареллі.

Мінґареллі наголосив, що ос нов -
ною перешкодою для інвестування
та торгівлі між Україною та ЄС є не -
тарифні торгові бар'єри. Для їх по -

долання, на думку Мінґареллі, гар -
монізація законодавства України із
законодавством та нормами ЄС.

«На це підуть роки. Якщо ми оп -
тимісти, від шести до семи років.
Як що ми реалісти з огляду на наш
досвід роботи з країнами Центра ль -
ної Європи—навіть більше»,—до -
дав він. 

Як повідомляв УНІАН раніше,
віце-прем'єр-міністр з питань євро -
пейської та євроатлантичної інте -
грації України Іванна Климпуш-
Цин цадзе заявляє, що Україна знач -
ною мірою відстає від графіку ви -
ко нання Угоди про асоціацію з Єв -
ропейським Союзом.

"На жаль, ми бачимо, що, не зва -
жаючи на всі наші здобутки, ми ба -
га то в чому відстаємо від графіку
ви конання Угоди. І це відставання є
досить значним. Я говорила ще в
бе резні, що торік Україна імплемен -
тувала у своє законодавство із за -
пла нованих 130 актів права ЄС
всьо го 26. Тут, очевидно, є склад -
ність роботи і уряду, і міністерств, і
парламенту, і недосконалість наших
бюрократичних процедур. Але я
при цьому всьому хочу нагадати,
що європейська інтеграція перестає
бути сферою міжнародних відно -
син для України. Це, насамперед,
вну трішні реформи у підпоряд ко -
ваних кожному міністерстві сфе -
рах",—наголосила вона.

—УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/20022
76-integratsiya-ukrajini-v-es-ne-stojit
-na-poryadku-dennomu-minga rel li.
html

Інтеграція України в ЄС не стоїть на
порядку денному – Мінгареллі

n Також EBU накладе на Націо на ль -
ну суспільну телерадіокомпанію Ук -
раїни штраф через "серйозні зво лі -
кання" у процесі підготовки кон -
кур су. При цьому РФ спілка не ка ра -
тиме.

Сума штрафу спілкою не була назва -
на. / Фото УНІАН

Європейська мовна спілка (EBU)
заявляє, що не збирається накла да -
ти грошовий штраф або будь-які
ін ші санкції проти Росії через си ту -
ацію довкола недопуску представ -
ниці цієї країни Юлії Самойлової до
участі у пісенному конкурсі "Євро -
бачення-2017" в Києві та відмовою
його транслювати. 

"Щодо спекуля цій відносно сан -
к цій проти росій ського члена EBU,
"Первого канала", який вийшов з
кон курсу та не тран слював шоу у
прямому ефірі, вико навчий комітет
"Євробачення" ре ко мендував у по -
да льшому не засто совувати заходи
проти мовника на даний момент",
—зазначається в за яві EBU від 29
червня, текст якої є у розпоряд жен -
ні Deutsche Welle.

Натомість у EBU додали, що ви -
несли попередження "Первому ка -
на  лу" через те, що його пред став ни -
ки не взяли участі у зустрічі голів

де легацій країн-учасниць конкурсу,
яка відбувалась у березні в Києві, а
також через відмову транслювати
конкурс. "Виконавчий комітет вва -
жає, що ці порушення правил кон -
курсу пояснюються тим фактом,
що артистка від Росії не була допу -
щена до участі в конкурсі в Україні",
—ідеться в заяві EBU. 

Водночас EBU накладе на Наці о -
нальну суспільну телерадіокомпа -
нію України (НСТУ) "суттєвий
штраф" через те, що вона "не змогла
належним чином виконати свої зо -
бов'язання щодо співпраці з EBU у
питанні участі російської вико на -
виці", а також через "серйозні зво лі -
кання" у процесі підготовки кон -
курсу. Сума штрафу спілкою не була
названа.

У відповідь па це рішення керів -
ник НСТУ Зураб Аласанія заявив,
що EBU встала в чергу бажаючих
"при душити в колисці" суспільне
мо влення України.

—УНІАН: 
https://www.unian.ua/societv/20022
04-evrobachennya-2017-evropeyska-
movna-spilka-suttevo-oshtrafue-ukra -
iinu-cherez-rosiysku-vikonavi tsyu.
html

EBU "суттєво" оштрафує Україну
через недопуск росіянки на
Євробачeння-2017, РФ не каратимуть

n Законодавці пропоную і ь почати
розробку ракети середньої дально -
сті, виділити кошти на підтримку
со юзників у Європі, а також надати
летальну допомогу Україні.

Ілюстрація REUTERS

Комітет Сенату з питань зброй -
них сил закликав до нових заходів з
протидії ворожим діям Росії за кор -
доном. Серед цих заходів—розроб -
ка нової програми створення насту -
па льної ракетної зброї наземного
ба зу вання, заборона на викорис тан -
ня Пен тагоном програмного забез -
пе чення російської компанії й ви -
мога про те, щоб Пентагон звітував
перед законодавцями про російську
гібри д ну війну, передає "Голос Аме -
ри ки". 

Підготовлений комітетом ва рі -
ант законопроекту про асигну ван ня
на національну оборону на 2018 рік,
схвалений щойно, також пе ред ба -
чає надання Україні допо мо ги у
сфері безпеки в розмірі 500 міль йо -
нів до ла рів для боротьби з про ро -
сійськи ми сепаратистами, вк люча -
ючи пос тавки летального оз броєн -
ня. 

Він також подовжує забо рону на
пряме співробітництво Пен тагону з
російськими військо вими, введену
після анексії україн ського Криму в
2014 році.

Крім того, комітет схвалив виді -
лення 4,6 мільярда доларів на Євро -
пейську ініціативу стримування—
проект Пентагону, націлений на
зміц нення безпеки на східному
фланзі Європи.                  

Близько 100 мільйонів доларів з
цієї суми підуть на підтримку спі -
льної програми, в рамках якої Пен -
тагон допомагає країнам Балтики
"підвищити свою опірність й наро -
с тити потенціал для стримування
російської агресії—йдеться в корот -
кому описі законопроекту, опублі -
ко ваному комітетом. 

Комітет Сенату США схвалив заходи
щодо стримування Росії:
включають поставки летального
озброєння Україні

Цій ініціативі передували вис -
нов ки високопоста в ле них пред -
став ни ків американсь кої розвідки
про те, що російська вла да нама га -
лася вплинути на пре зи дентські ви -
бори в США на ко ри сть президента
Дональда Трампа. 

Ко мітет вказав на ці зусилля як
на одну з причин своєї жорсткої по -
зи ції щодо Москви.

"Комітет вважає, що Сполучені
Штати повинні вжити додаткових
заходів для стримування російської
агресії, навіть за її межами або в кі -
берпросторі,—йдеться в описі зако -
нопроекту.—Росія продовжує оку -
пу вати Крим, дестабілізувати ситу а -
цію в Україні, загрожує нашим со -
юз никам [НАТО], порушує Договір
про ліквідацію ракет середньої і ма -
лої дальності (РСМД) і підтримує
режим Асада в Сирії".

"У рамках безпрецедентної атаки

на наші основні інтереси й цінності
Росія проводила активну цілеспря -
мо вану кампанію з підриву репу та -
ції американської демократії з ме -
тою вплинути на результати прези -
дентських виборів 2016 року",—за -
значили члени комітету.

Законопроект санкціонує виді -
лен ня 65 мільйонів доларів на про -
граму досліджень й розробки раке -
ти середньої дальності наземного
ба зування, щоб почати скорочувати
розрив, що виник унаслідок пору -
шен ня Росією договору про РСМД,
але так, щоб це не було порушенням
договору з боку США.

—УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/20022
54-komitet-senatu-ssha-shvaliv-zaho-
di-schodo-strimuvannya-rosiji-vklyu
chayut-postavki-letalnogo-ozbroennya
-ukrajini.html


