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«Урядовий кур’єр»

ДІАЛОГ УКРАЇНА–ЄС:
«ДОМАШНЯ РОБОТА» НАД РЕФОРМАМИ 

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АНТИРОСІЙСЬКИХ САНКЦІЙ

Анотація. У статті розглядається співпраця між Україною та ЄС та висвітлення 
подій «Урядовим кур’єром». Зазначено, що для об’єктивного та оперативного ви-
світлення подій, які стосуються питань євроінтеграції, «УК» направив до Брюсселя 
свого постійного кореспондента.

Наголошується на актуальності проблем російської дезінформації та пропаганди 
під час виборів 2019 року, які становлять частину її офіційної державної політики. 
«УК» приділяв увагу питанню розширення антиросійських санкцій від ЄС. Також 
писав про робочі візити Павла Клімкіна на неформальні зустрічі «Друзі України в 
ЄС + Україна» у Брюсселі. Поруч з важливістю другого засідання «Української лабо-
раторії» у Брюсселі проаналізовано факт підтримки українських реформ та євроін-
теграції України в Європарламенті.

Зроблено висновок, що євроінтеграційна тематика залишається актуальною і для 
нової української влади, тому «УК» буде надалі стежити та інформувати своїх чита-
чів про всі події в цій сфері.
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У 2019 році євроінтеграція залишалася одним із пріоритетів зовнішньої 
політики України. Саме тому колектив видання «Урядовий кур’єр», як і 
протягом попередніх років, приділяв цій темі значну увагу. Журналісти 
відстежували офіційні та робочі візити українських високопосадовців до 
Брюсселя, їх участь у самітах та засіданнях, присвячених питанням євро-
інтеграції нашої країни, а також візити європейських чиновників до Ки-
єва. Минулого року співпрацю України та ЄС визначала спільна робота 
над імплементацією Угоди про асоціацію, яка є найбільш масштабним і 
всеохопним документом серед подібних угод, укладених Євросоюзом з 
третіми країнами. Ба більше, метою української дипломатії у відносинах 
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ЄС залишалося збереження європейської єдності довкола санкційної по-
літики щодо Росії та залучення ЄС до врегулювання воєнного конфлікту 
на Донбасі.

У 2019 році «УК» направив до Брюсселя свого постійного кореспондента 
для роботи в європейських інституціях. Це значно сприяло об’єктивному 
та оперативному висвітленню подій, пов’язаних з проблемами євроінте-
грації. Аудиторія «УК» читала ексклюзивні статті та репортажі про події, 
пов’язані з українським питанням в ЄС, а також інтерв’ю з європейськи-
ми чиновниками, дипломатами та експертами. 

У 2019 році і в Україні, і в ЄС відбулися важливі вибори. Українці оби-
рали президента та депутатів Верховної Ради, а європейці – членів Євро-
парламенту. Тож у Брюсселі набула актуальності проблема, з якою укра-
їнці намагаються боротися вже п’ятий рік, – російська дезінформація. 
Оскільки у ЄС офіційно визнали: факт втручання російської пропаганди 
та вплив фейкових новин на передвиборчу кампанію у країнах Європи є.  
У січні 2019 року колектив «УК» висвітлював конференцію «Протидія 
онлайн-дезінформації», у якій взяли участь міжнародні експерти, зокре-
ма й з України. Вони констатували: якщо уряди країн-членів ЄС визна-
ють загрозу дезінформації й намагаються на державному рівні захищати 
своїх громадян від її впливу, то в Росії поширення сфабрикованих новин 
і пропаганди є частиною офіційної державної політики. Тому боротися із 
кремлівською пропагандистською машиною, яка працює на гроші росій-
ських платників податків, особливо складно.

У 2019 році ЄС розширив антиросійські санкції, запроваджені проти Мо-
скви після окупації Криму 2014 року. Брюссель здійснив такий крок після 
того, як у листопаді 2018 року російські спецпризначенці атакували україн-
ські кораблі у Керченській протоці та взяли у полон 24 українських моряків. 
Щоб переконати уряди країн-членів ЄС ввести нові санкції, українські ди-
пломати проводили довгі й складні переговори. В «УК» було описано робо-
чі візити тодішнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який під 
час неформальних зустрічей «Друзі України в ЄС + Україна» у Брюсселі вів 
переговори про покарання Росії за черговий акт агресії проти нашої країни. 
Зрештою результатом цієї колективної роботи стало рішення Ради ЄС про 
введення персональних санкцій ЄС проти восьми громадян РФ, які були 
причетні до захоплення українських кораблів. 

Одним із наймасштабніших і найпомітніших заходів щодо євроінте-
грації України стало друге засідання «Української лабораторії», орга-
нізоване Офісом зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. 
Ця подія згуртувала представників українських і західних громадських 
організацій, експертів і дипломатів. Український уряд представляла ві-
цепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
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Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона запевнила присутніх: попри те, що Укра-
їна перебуває у стані війни, уряд і надалі проводить комплексні реформи, 
оскільки «це єдиний спосіб зробити Україну успішною, сильною, демо-
кратичною, європейською країною». Очільник генерального директорату 
з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Крістіан Даніельсон 
віддав належне українській владі, зокрема за успіхи в макрофінансовій ре-
формі, перетворення в енергетичному секторі та децентралізації.

Потужне ядро підтримки українських реформ та євроінтеграції Києва 
знаходиться у Європарламенті. Українське питання там не лише часто ви-
несено на розгляд пленарних засідань, а й є приводом для обговорень під 
час заходів, організованих групою євродепутатів «Друзі України». Цьо-
го року у ЄП пройшла конференція «Крим. Украдений півострів». У ній 
узяли участь заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапаро-
ва, євродепутати, українські та західні дипломати, громадські активісти. 
Учасники заходу зазначили, що міжнародна демократична спільнота за-
лишається послідовною у своїй безумовній підтримці територіальної ці-
лісності й суверенітету України, не визнає незаконної окупації Російською 
Федерацією Кримського півострова і закликає Кремль припинити пору-
шення прав людини й політичні переслідування проти громадян України.

Протягом 2019 року у ЄС уважно стежили за долею українських по-
літв’язнів, яких російський режим кинув у тюрми. Європейські чино-
вники, зокрема очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні не 
раз озвучувала заклики до Москви негайно звільнити усіх кремлівських 
заручників. В «УК» було висвітлено також дискусію, яка відбулася у ЄП 
з нагоди демонстрації документального фільму «Заручники Путіна: укра-
їнські політичні в’язні Кремля». На думку євродепутатки Ребекки Гармс, 
цей фільм став іще одним підтвердженням, що Кремль і далі брутально 
порушує міжнародне законодавство й права людини. «Євросоюз, усе між-
народне співтовариство мають об’єднати зусилля, щоб примусити Росію 
поважати міжнародні закони, зупинити свавілля й відпустити україн-
ських політв’язнів», — наголосила вона.

Тема євроінтеграції залишається актуальною і для нової української 
влади, яка офіційно заявила про свій намір продовжувати імплементацію 
реформ у рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому команда «УК» уважно 
стежитиме за всіма подіями у цій сфері та об’єктивно інформуватиме про 
них своїх читачів. 
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UKRAINE–EU DIALOGUE: 
‘HOMEWORK’ ON REFORMS AND MAINTENANCE 

OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS

Abstract. The article deals with the cooperation between Ukraine and the EU and the 
coverage of events by Uriadovyi Kurier.

It is noted that in 2019, European integration remains one of the priorities of Ukraine’s 
foreign policy. As a result, journalists pay considerable attention to various visits, summits, 
and meetings devoted to the issues of European integration of Ukraine. It is stated that in 
order to provide objective and timely coverage of these events, Uriadovyi Kurier sent its 
permanent correspondent to Brussels.

The author emphasizes the relevance of such an important problem as Russian disinfor-
mation, especially during the 2019 elections in Ukraine and the EU. It is noted that unlike 
in the EU Member States, the spread of fake news and propaganda are part and parcel of 
the official state policy in Russia.

The article substantiates the idea that the expansion of the EU anti-Russian sanctions oc-
curred after the attack on Ukrainian ships in the Kerch Strait, which took place in November 
2018. Uriadovyi Kurier paid attention to this issue by writing about the working visits of 
then Minister for Foreign Affairs Pavlo Klimkin to informal meetings ‘Ukraine + Friends of 
Ukraine in the EU’ in Brussels.

It is noted that the second meeting of the Brussels UkraineLab was one of the most ex-
tensive and notable events related to European integration. Equally is the fact of support 
for Ukrainian reforms and European integration of Ukraine in the European Parliament.

Summing up, the author notes that European integration remains relevant for the new 
Ukrainian Government. Therefore, Uriadovyi Kurier will continue to monitor and inform 
its readers about all developments in this area.
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