
Європейський парламент запускає вебсайт у співробітництві з Верховною Радою 
України 
 
У результаті співпраці з Верховною Радою України в галузі підтримки демократії, 
новий вебсайт демонструє, як ЄС підтримував Україну з 2014 року. 
 
«ЄС з Україною»: вебсайт (англійською та українською мовами), створений Європарламентом, 
публікує останні новини, відео та подкасти, відповідну законодавчу базу та резолюції, щоб 
оприлюднити, як ЄС допомагає Україні. Контент, отриманий від Верховної Ради України, 

також може бути розміщено на цьому вебсайті. Активна підтримка ЄС задля зміцнення 
демократії та механізму прав людини у світі – одне з головних завдань Європарламенту. 
 
Після Революції гідності у 2014 році Європейський парламент налагодив 
безпрецедентний рівень співпраці з Верховною Радою України у сфері підтримки 
демократії. У рамках оновленого у 2021 році Меморандуму про взаєморозуміння між 

головою ЄП та головою Верховної Ради відбуваються регулярні обміни та діалоги, 

навчальні візити та заходи щодо підтримки, а також співробітництво у сфері ІТ, кібербезпеки 
та комунікації. 
 
Сприяння привілейованому партнерству, захист суверенітету України   
 
ЄС і Європейський парламент роками послiдовно виступали проти російської агресії в 
Україні. У резолюції, ухваленій у грудні 2021 року, Євродепутати закликали Росію відвести 

війська, що загрожували Україні, і оголосили, що будь-яка агресія з боку Москви обійдеться 
їй високою економічною та політичною ціною. Європейський парламент уже висловлював 
глибоке занепокоєння щодо дислокації російських військ поблизу кордонів України i у 
незаконно окупованому Криму в резолюції, ухваленій у квітні 2021 року. 
 
У відповідь на вторгнення Росії в Україну ЄС ухвалив широкий спектр санкцій, які 

матимуть для Росії важкі наслідки. Європейський парламент 1 березня скликав 
позачерогове пленарне засідання, під час якого Президент України Володимир Зеленський 
звернувся до євродепутатів. Європейський парламент висловив свою непохитну підтримку 
Україні й закликав до подальших заходів. 

 
Угода про асоціацію 
 
Між ЄС та Україною вже існує Угода про асоціацію (УА), яка передбачає поглиблену та 
всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ). Угода встановила політичну 

асоціацію та економічну інтеграцію між ЄС та Україною та передбачила взаємний 
вільний доступ до ринку. Делегація Європарламенту до Комітету парламентської 
асоціації ЄС-Україна також регулярно підтримує зв’язок із колегами у Верховній Раді задля 
обговорення втілення УА та ПВЗВТ.  
 
Інша підтримка 
 
Існують різні ініціативи ЄС для підтримки економіки України, сприяння її переходу до 
кліматично-нейтральної економіки (зелений перехід) та допомоги країні у реформах. 16 лютого 
2022 року євродепутати схвалили макрофінансову позику в розмірі 1,2 мільярда євро, 
щоб допомогти Україні покрити зовнішні фінансові потреби у 2022 році. 
 
Премія імені Сахарова 

У 2018 році році Європейський парламент присудив премію імені Сахарова «За свободу думки» 
Олегу Сенцову, українському кінорежисеру та правозахиснику. 
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ПОСИЛАННЯ 
 
Вебсайст «ЄС з Україною» 
https://ukraine.europarl.europa.eu/ua/home 
 
Глобальна підтримка демократії Європарламентом 
https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/parliaments/priority-countries 
 
Діалог Жана Моне з Верховною Радою України 
https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/mediation-and-dialogue/jean-
monnet-dialogues 
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