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МОЗАЇКА НОВИН

Інтеграція України в ЄС не стоїть на
порядку денному – Мінгареллі

n За словами Мінгареллі, наразі основна мета—зближення, яке передбачає поглиблення політичної асоціації й економічної інтеграції.
Мінгареллі розповів, що основною перешкодою для інвестування / Фото
УНІАН
Інтеграція України в Європейський Союз наразі не стоїть на порядку денному. Про це заявив голова
Представництва ЄС в Україні Хюг
Мінгареллі під час конференції, передає «Радіо Свобода».
Мінґареллі наголосив, що наразі
основна мета—зближення, яке передбачає поглиблення політичної
асоціації й економічної інтеграції.
«За останні три роки Україна здійснила дуже багато політичних та
економічних реформ. Це факт. Наступний крок після Угоди про асоціацію та угоди про запровадження
безвізового режиму—це імплементація цих угод. Тому що підпис і ратифікація для середньостатистичного українця не має ніякого значення»,—наголосив Мінґареллі.
Мінґареллі наголосив, що основною перешкодою для інвестування
та торгівлі між Україною та ЄС є нетарифні торгові бар'єри. Для їх по-

долання, на думку Мінґареллі, гармонізація законодавства України із
законодавством та нормами ЄС.
«На це підуть роки. Якщо ми оптимісти, від шести до семи років.
Якщо ми реалісти з огляду на наш
досвід роботи з країнами Центральної Європи—навіть більше»,—додав він.
Як повідомляв УНІАН раніше,
віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна КлимпушЦинцадзе заявляє, що Україна значною мірою відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
"На жаль, ми бачимо, що, незважаючи на всі наші здобутки, ми багато в чому відстаємо від графіку
виконання Угоди. І це відставання є
досить значним. Я говорила ще в
березні, що торік Україна імплементувала у своє законодавство із запланованих 130 актів права ЄС
всього 26. Тут, очевидно, є складність 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 відносин для України. Це, насамперед,
вну трішні реформи у підпорядкованих кожному міністерстві сферах",—наголосила вона.
—УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/20022
76-integratsiya-ukrajini-v-es-ne-stojit
-na-poryadku-dennomu-mingarel li.
html

Комітет Сенату США схвалив заходи
щодо стримування Росії:
включають поставки летального
озброєння Україні
n Законодавці пропоную і ь почати
розробку ракети середньої дальності, виділити кошти на підтримку
союзників у Європі, а також надати
летальну допомогу Україні.

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

n Також EBU накладе на Національну суспільну телерадіокомпанію України штраф через "серйозні зволікання" у процесі підготовки конкурсу. При цьому РФ спілка не каратиме.
Сума штрафу спілкою не була названа. / Фото УНІАН
Європейська мовна спілка (EBU)
заявляє, що не збирається накладати грошовий штраф або будь-які
інші санкції проти Росії через ситуацію довкола недопуску представниці цієї країни Юлії Самойлової до
участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2017" в Києві та відмовою
його транслювати.
"Щодо спекуляцій відносно санкцій проти російського члена EBU,
"Первого канала", який вийшов з
конкурсу та не транслював шоу у
прямому ефірі, виконавчий комітет
"Євробачення" рекомендував у подальшому не застосовувати заходи
проти мовника на даний момент",
—зазначається в заяві EBU від 29
червня, текст якої є у розпорядженні Deutsche Welle.
Натомість у EBU додали, що винесли попередження "Первому каналу" через те, що його представники не взяли участі у зустрічі голів

делегацій країн-учасниць конкурсу,
яка відбувалась у березні в Києві, а
також через відмову транслювати
конкурс. "Виконавчий комітет вважає, що ці порушення правил конкурсу пояснюються тим фактом,
що артистка від Росії не була допущена до участі в конкурсі в Україні",
—ідеться в заяві EBU.
Водночас EBU накладе на Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) "суттєвий
штраф" через те, що вона "не змогла
належним чином виконати свої зобов'язання щодо співпраці з EBU у
питанні участі російської виконавиці", а також через "серйозні зволікання" у процесі підготовки конкурсу. Сума штрафу спілкою не була
названа.
У відповідь па це рішення керівник НСТУ Зураб Аласанія заявив,
що EBU встала в чергу бажаючих
"придушити в колисці" суспільне
мовлення України.
—УНІАН:
https://www.unian.ua/societv/20022
04-evrobachennya-2017-evropeyskamovna-spilka-suttevo-oshtrafue-ukraiinu-cherez-rosiysku-vikonavi tsyu.
html

Ілюстрація REUTERS
Комітет Сенату з питань збройних сил закликав до нових заходів з
протидії ворожим діям Росії за кордоном. Серед цих заходів—розробка нової програми створення наступальної ракетної зброї наземного
базування, заборона на використання Пентагоном програмного забезпечення російської компанії й вимога про те, щоб Пентагон звітував
перед законодавцями про російську
гібридну війну, передає "Голос Америки".
Підготовлений комітетом варіант законопроекту про асигнування
на національну оборону на 2018 рік,
схвалений щойно, також передбачає надання Україні допомоги у
сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів для боротьби з проросійськими сепаратистами, включаючи поставки летального озброєння.

Він також подовжує заборону на
пряме співробітництво Пентагону з
російськими військовими, введену
після анексії українського Криму в
2014 році.
Крім того, комітет схвалив виділення 4,6 мільярда доларів на Європейську ініціативу стримування—
проект Пентагону, націлений на
зміцнення безпеки на східному
фланзі Європи.
Близько 100 мільйонів доларів з
цієї суми підуть на підтримку спільної програми, в рамках якої Пентагон допомагає країнам Балтики
"підвищити свою опірність й наростити потенціал для стримування
російської агресії—йдеться в короткому описі законопроекту, опублікованому комітетом.
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Цій ініціативі передували висновки високопоставлених представників американської розвідки
про те, що російська влада намагалася вплинути на президентські вибори в США на користь президента
Дональда Трампа.
Комітет вказав на ці зусилля як
на одну з причин своєї жорсткої позиції щодо Москви.
"Комітет вважає, що Сполучені
Штати повинні вжити додаткових
заходів для стримування російської
агресії, навіть за її межами або в кіберпросторі,—йдеться в описі законопроекту.—Росія продовжує окупувати Крим, дестабілізувати ситуацію в Україні, загрожує нашим союзникам [НАТО], порушує Договір
про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і підтримує
режим Асада в Сирії".
"У рамках безпрецедентної атаки
Fax: (204) 586-3618

на наші основні інтереси й цінності
Росія проводила активну цілеспрямовану кампанію з підриву репу тації американської демократії з метою вплинути на результати президентських виборів 2016 року",—зазначили члени комітету.
Законопроект санкціонує виділення 65 мільйонів доларів на програму досліджень й розробки ракети середньої дальності наземного
базування, щоб почати скорочувати
розрив, що виник унаслідок порушення 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-zahodi-schodo-strimuvannya-rosiji-vklyu
chayut-postavki-letalnogo-ozbroennya
-ukrajini.html
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