
ДЕЛЕГАЦІЯ У ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА–ЄС 

СПІЛЬНА ЗАЯВА 

Вадима ГАЛАЙЧУКА та Вітольда Яна ВАЩИКОВСЬКОГО, співголів Парламентського комітету 
асоціації Україна–ЄС, за підсумками неофіційного засідання бюро, яке відбулося 29 вересня 
2021 року. 

Бюро Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС провело неофіційне онлайн-засідання 29 
вересня 2021 року, за два тижні до майбутнього 23-го двостороннього саміту Україна–ЄС. Ми 
відверто обмінялися поглядами з приводу очікувань та пріоритетів майбутнього 
двостороннього саміту, що має забезпечити вагомі результати і закріпити досягнення шляхом 
укладання конкретних угод, спрямованих на поглиблення секторальної інтеграції та 
обговорення співпраці з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема питань 
енергетичної безпеки та Європейського зеленого курсу. Ми підтримали поточний процес 
перегляду Угоди про асоціацію, який і надалі має забезпечувати ефективний план дій щодо 
зусиль України у сфері проведення реформ та двосторонніх відносин. Крім того, ми звернули 
увагу на ініціативи країн Асоційованого тріо як спосіб вираження їхніх амбіцій та прагнень 
зробити якісний крок вперед у своїх зусиллях на шляху до європейської інтеграції. Ми вкотре 
підтвердили спільну рішучість дотримуватися міжнародного права та принципу територіальної 
цілісності та засуджуємо примусову і масову паспортизацію громадян України Російською 
Федерацією, а також залучення мешканців Криму та непідконтрольних уряду територій 
Донецької та Луганської областей до нещодавніх виборів до Державної думи, що ще більше 
підриває довіру й легітимність російських виборчих процесів. Парламентарі з обох сторін є 
віддані ідеї того, щоб питання незаконної окупації Криму і пов'язаних з цим серйозних та 
системних порушень прав людини залишалися на міжнародному порядку денному. Крім того, 
ми обговорили стан справ у сфері врегулювання конфліктів у різних переговорних форматах та 
поточні події в нашому спільному сусідському просторі, зокрема ситуацію в Білорусі. Ми 
відверто поговорили про стан реформ та поточної законодавчої роботи у Верховній Раді. 
Водночас у цьому контексті члени нагадали про необхідність підтримувати прозорі, інклюзивні 
і конструктивні процедури прийняття рішень та законодавчу діяльність в асамблеї за 
загальноприйнятими правилами. Ми також обговорили потребу запровадити ефективний план 
дій щодо судової та антикорупційної реформи, у тому числі впровадження вже прийнятого 
відповідного законодавства. Ми твердо наголосили на переконаннях, що наші дискусії, 
співпраця, а також парламентський аспект Угоди про асоціацію є суттєво важливими 
додатковими елементами. Ми підтримуємо організацію майбутнього Дня європейської 
інтеграції у Верховній Раді, що демонструє стійку рішучість до реформ. Ми підкреслюємо 
необхідність посилення конструктивної співпраці між парламентом та урядом для досягнення 
відчутного прогресу в наближенні відповідного законодавства. Ми з нетерпінням чекаємо на 
відновлення нормальної роботи Парламентського комітету асоціації у форматі особистого 
спілкування віч-на-віч та очних зустрічей. 

Для отримання додаткової інформації: 
секретаріат Делегації у Парламентському комітеті асоціації Україна–ЄС: + 32 2 284 31 464, 
D-UA@europarl.europa.eu 


