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Шановні колеги!
До вашої уваги - дайджест Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства перше півріччя 2015 року. До вашої уваги – найважливіші події, ініціативи та рішення Нацплатформи, а 
також огляд роботи Нацплатформ інших країн Східного партнерства. 

Бажаємо натхнення! 

Dear colleagues!
We present for your information the digest of the Ukrainian Na-

tional Platform of the Eastern Partnership Civil society Forum for the 
first half of 2015. We would like to tell you about the most important 
events, initiatives and decisions of the UNP, as well as an overview of 

events in the Eastern Partnership countries. 
We wish you inspiration!

Neighborhood and EaP policy reviewing  - updating new principles 
and tools

In March 2015, the European Commis-
sion announced joint consultations on the 
European Neighbourhood Policy review, 
by publishing a consultative document 
“Towards a New European Neighbor-
hood Policy”. In the context of the review 
the Commission expects to receive vision, 
including partner countries regarding the 
future of this policy.

On the 24th of April, this year, the Gov-
ernment Office for European Integration 
together with the Ukrainian National Plat-
form of the Eastern Partnership Civil So-
ciety Forum and Ukrainian national news 
agency “Ukrinform” held a public discussion on updating the content of the European Neighbourhood 
Policy.

During this event, participants exchanged their expert views on the future of the Eastern Partner-
ship, shared expectations of updating and improvement of its instruments of AA implementation, it 
was also noted about the launch of a new practice of interaction between the civil society and authori-
ties in preparation of strategic for our country policy initiatives.

http://bit.ly/1Ln6kHR

ПРО ДАЙДЖЕСТ КОРОТКО

НОВИНИ ФОРУМУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СхП
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Перегляд Політик Сусідства та Східного партнерства - нові принципи та механізми
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Security Dimension of the EaP policy – be or not to be

The Eastern Partnership region, and in 
particular Ukraine, is currently at the cen-
tre of the conflict challenging the estab-
lished global order. Since 2014 Russia has 
openly acted as aggressor against Ukraine 
by annexing the Crimea and waging the 
hybrid war in Eastern Ukraine as a re-
sponse to Ukraine’s European choice and 
decision to sign the Association Agree-
ment. As a result of the conflict escalation, 
more than 1 million Ukrainian citizens 
have been internally displaced and more 
than 5 thousand people have been killed. European security system was incapable to react adequately 
to the full-scale military conflict in Ukraine. So far EU sanctions are not efficient enough for Russia to 
take steps on scaling down the conflict, let alone to stop the aggressor.

На початку березня 2015 року Європейська Комісія ого-
лосила про спільні широкі консультації щодо перегляду 
Європейської політики сусідства, опублікувавши консульта-
тивного документу Європейської комісії «До нової європей-
ської політики сусідства». В контексті перегляду Єврокомісія 
очікує отримати бачення, у тому числі, країн-партнерів сто-
совно майбутньої цієї політики.

24 квітня ц.р. Урядовий офіс з питань європейської ін-
теграції спільно з Українською національною платформою 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 
в національному інформаційному агентстві України «Укрін-
форм» провели публічне обговорення, присвячене онов-
ленню змісту Європейської політики сусідства.

У ході заходу його учасники обмінялися думками щодо 
майбутнього політики Східного партнерства, очікувань від 
її оновлення та кращого застосування її інструментів для 
виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом, а також відзначили започаткування нової практи-
ки взаємодії громадянського суспільства та влади у питанні 
підготовки стратегічних для нашої держави політичних іні-
ціатив.

Одним з напрямків оновленої Європейської політики су-
сідства має стати дієва підтримка з боку ЄС та його держав-
членів українській стороні у виконанні Угоди про асоціацію, 
розвиток транспортних сполучень та посилення мобільності 
між нашою державою та Євросоюзом.

У статті 8 Договору про Європейський Союз зазначаєть-
ся, що «Союз має розвивати спеціальні відносини з країна-
ми-сусідами, метою яких є створення простору процвітання 

і добросусідства, що ґрунтується на цінностях Союзу і харак-
теризується тісними і мирними відносинами, заснованими 
на співпраці».

Європейська політика сусідства була створена у 2003 
році задля розбудови тісніших відносин між ЄС і його кра-
їнами-сусідами. Ініціатива охоплює країни, що простяглися 
на південь (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, 
Марокко, Палестину, Сирію і Туніс) та на схід (Вірменію, 
Азербайджан, Грузію, Білорусь, Молдову та Україну) від Єв-
росоюзу. 

Мета Європейської політики сусідства, яку було перегля-
нуто у 2011 році після подій у арабському світі, – підтриму-
вати партнерів, які вдаються до реформ на шляху демокра-
тії, верховенства права і прав людини; робити внесок у їхній 
всеосяжний економічний розвиток і сприяти партнерству 
між спільнотами та відносинам між урядами. Оновлена іні-
ціатива зміцнює співпрацю у політичній і безпековій сферах 
задля підтримки економіко-соціального розвитку, стимулю-
вання економічного зростання і зайнятості, розвитку торгів-
лі та зміцнення співпраці в інших секторах.

Новий Європейський інструмент сусідства, бюджет яко-
го на період 2014-2020 років становить 15,4 млрд. євро, за-
безпечує левову частку фінансування для 16 країн-учасниць 
Європейської політики сусідства. Підхід, що ґрунтується на 
принципі стимулювання, дозволяє бути гнучким у регулю-
ванні фінансової допомоги, зважаючи на прогрес окремих 
країн, який вони досягли на шляху до демократії і шани прав 
людини.

http://bit.ly/1Ln6kHR

Безпековий вимір Політик Східного партнерства - бути чи не бути
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Since the launch of the Eastern Partnership (EaP) in 2009, the Eastern Neighbours have been experi-
encing pressure by the Russian Federation challenging the closer cooperation of the EaP countries with 
the EU. Georgia, as a result of Russian aggression lost the control over Georgian regions of Abkhazia 
and South Ossetia. Moldova feels the pressure due to the Russian influence on Transnistrian govern-
ment, economic and trade wars are announced and conducted openly. Azerbaijan and Armenia are 
in a long-term territorial conflict frozen in its current status due to the Russian leverage. Belarus also 
continuously experiences economic pressure from Russia. 

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the European Parlia-
ment underlined that EU needs ‘a new European Security Strategy that takes account of the recent 
geopolitical changes in order to respond to the new threats and challenges’. 

The main aim of the conference is to conduct a wide-ranging expert discussion on strengthening 
the security dimension of EaP policy covering the spectrum of possible soft and hard means. Before the 
start of the conference a framework policy paper will be send to the participants in order to facilitate 
the reflection on the mentioned issues. The conference recommendations will be adopted in the form 
of a resolution at the end of the event. The resolution will be highlighted in the Eastern Partnership 
Civil Society Forum’s (EaP CSF) advocacy campaign on security issues in Brussels and will be presented 
at the EaP CSF Annual Assembly to be held in Kyiv in November 2015.

Specified proposals - EaP Security Statement:
http://bit.ly/1JZgp0A

3-4 червня 2015 року у Києві відбулася міжнародна екс-
пертна конференція Eastern Partnership Security Agenda

З огляду на початок процесів перегляду, розширення та 
розвитку нових політик Східного партнерства та Сусідства, 
Українська національна платформа Форуму громадянсько-
го суспільства Східного партнерства ініціювала проведення 
міжнародної експертної конференції з метою формування 
відповідних пропозицій до оновлення політик багатосто-
ронньої співпраці Україна – країни Східного партнерства – 
Європейский Союз.

Реалії засвідчують: питання безпеки в усіх її проявах (від 
важкої сили до інформаційних політик) мають стати на по-
рядку денному кооперації України та Європейського Союзу, 
базисом якої є революційно підтверджені українцями євро-
пейські цінності та геополітичний вибір не тільки держави, 
але і громадянського суспільства.

Мета заходу: забезпечення інклюзивності громадян-
ського суспільства країн Східного партнерства до процесів 
перегляду та оновлення політик Сусідства і Східного парт-
нерства через напрацювання практичних пропозицій для 
стейкхолдерів країн-членів Східного партнерства та Євро-
пейського Союзу з огляду на актуальні проблеми та адвока-
ційні можливості Форуму.

За результатами роботи експертних зустрічей сформо-
вано комплексний документ  Security Statement, адвокацію 
якого вже розпочато в рамках зустрічей по перегляду полі-
тик Сусідства та Східного партнерства.

Виведення розуміння Східного партнерства в наратив 
безпеки є актуальним для всіх країн-членів Східноєвропей-
ської групи. Як засвідчує досвід, громадянське суспільство 
має бути рушієм позитивних змін у будь-якій сфері життя 
країни, а безпека в цьому контексті не є виключенням.

https://drive.google.com/file/d/0B3Nr1jmmWoB4MFJyQ084R0VreXJwcDFkNnZkNlk5UnJ3YUV3/view?pli=1
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Resolutions and statements adopted in the framework of current working period
Резолюції та Заяви, прийняті в рамках поточного робочого періоду

The Steering Committee (SC) of the Civil Society Forum (CSF) of 
the Eastern Partnership strongly supports calls by the Visa-free Eu-
rope Coalition and the CSF visa sub group for a speedy conclusion of 
the visa liberalization process by the European Union in respect of 
Georgia and Ukraine. The SC urges the forthcoming Eastern Partner-
ship Summit in Riga to propose a visa free regime for these countries 
from January 1, 2016

A visa-free regime will facilitate travel to the EU by citizens of 
these two countries enabling them to see for themselves the false nature of anti EU propaganda and 
to enhance business ties with the EU. Visa liberalisation is the most visible sign of European integration 
for Georgia and Ukraine. It will also be a tangible success for the Eastern Partnership programme and 
an important argument for these countries to stay on the pro-European path. 

In order to receive a visa-free regime, both Georgia and Ukraine, like Moldova, which already has 
visa abolition, have had to implement a number of systemic reforms, making their countries safer, bet-
ter governed and closer to the EU in many areas. Measures for tackling corruption, discrimination, traf-
ficking in human beings have been introduced. Most of all, modern and efficient border and migration 
management systems have been elaborated, reducing the risk of unwelcome migration from Georgia 
and Ukraine. Both countries have fulfilled their obligations under visa liberalisation action plans and 
are now ready for the lifting of visa requirements. The conflict in Eastern Ukraine should not be consid-
ered an obstacle as the reforms already put in place by Ukraine have contributed to the resolution of 
many of the country’s security problems

The example of Moldova, which brought in similar reforms and where since 28th April 2014 its 
citizens have enjoyed visa-free travel shows that visa liberalisation in no way  exacerbates migration 
problems.

It is  time for the EU to act and express its solidarity with these two partner countries under threat 
from Russia, by waiving visa requirements for them. The legal procedures needed to achieve this should 
be accelerated and the respective decisions should be made at the Eastern Partnership Summit in Riga. 
These should be followed by a European Council vote at the earliest possible opportunity.

Since gaining independence, the Eastern partnership countries have gone a long, complicated 
and challenging way. The last achievement on this way has been the Association Agreement with EU 
signed by Georgia, Moldova and Ukraine. These Agreements including arrangements on a Deep and 
Comprehensive Free Trade Area represent in fact the plan of modernization of these countries ac-
cording to the European model and practically bringing them closer to their ultimate aim to become 
members of the European Union. 

We realize that there still is a long and challenging way ahead that implies carrying out important 
reforms in all spheres of public life. We underline that people in our countries, and in some cases, 
through national referendums, made a firm choice to become the EU members – the choice, which 
does not have any reasonable alternative. 

On visa liberalization for Ukraine and Georgia

Eastern Partnership Civil Society Forum Ukrainian National Platform
Statement on Recognizing the European Perspective for the Eastern 
Partnership States
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The latest events in Ukraine, and before that, the Russian aggression towards Georgia in August 
2008 make an impression that these countries, in terms of the declared European perspective turn out 
to be hostages of the situation, built by the territorial problems and frozen conflicts resulted from the 
external aggression; and we think this situation stimulates the Russian aggression further. 

The Russian Federation takes advantage from the mentioned status quo and by launching an ag-
gressive informational campaign tries to strengthen the belief among the populations of Eastern Part-
nership countries that we do not have any chance to join EU, which makes the integration with Russia 
the only realistic option left. 

We underline that we, the member organizations of the Eastern Partnership Civil Society Forum 
Georgian National Platform are waiting for the clear message from the members of the Riga Summit 
confirming that notwithstanding aggression waged against our countries, our European perspective 
is universally recognized and as European states, we cannot be deprived the right to become the full-
fledged members of the unified Europe. 

We call on the European Union and its member states to explicitly recognize at the Riga Summit the 
European perspective for Georgia, Moldova and Ukraine! 

Full text of Joint AA-countries Statement:
http://bit.ly/1N8TgXN

Ризький Саміт та Конференція громадянського суспільства як заключення та новий старт

20-21 May in Riga (Latvia) one of the main 
international events for whole European Union 
and Eastern Partnership community took place 
- the Riga Summit.

Many hopes and expectations have been 
foreseen by Ukraine in the context of current 
realities as the outcome of this Summit: the 
issue of visa liberalization, support in security 
narrative, prompt response to the need to lib-
eralize European markets, economic, techno-
logical and political integration.

A result of the adopted (Riga Summit Decla-
ration) it was decided to preserve the European 
perspective for Ukraine, as it is prescribed under the EU-Ukraine Association Agreement.

Eastern Partnership remains as one of new Neighborhood Policy priorities and also shows the will-
ingness of the EU to develop prospects for multilateral dialogue under the format “Ukraine – Eastern 
Partnership countries – EU”.

In particular, the Riga Summit Declaration supported the EU’s commitment to rapid visa liberali-
zation for Ukraine in case of complex legislative, legal and technical reforms (databases, technology 
sharing).

Eastern Partnership CSF civic members showed their active position towards the European integra-
tion requirements and the prospect of EU membership for Ukraine, Georgia and Moldova, as for the 
already associated EU member states.

Riga Summit and CSF Conference as a conclusion and a new start

http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Riga-Declaration-220515-Final.pdf
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20-21 травня в Ризі (Латвія) відбулася одна з головних 
міжнародних подій для загальної спільноти країн Європей-
ського Союзу та Східного партнерства - Ризький Саміт.

Чимало надій та сподівань покладала Україна в контек-
сті теперішніх реалій саме на результати поточного Саміту: 
вирішення питання візової лібералізації, підтримка у безпе-
ковому наративі, оперативне реагування на потребу лібера-
лізації європейських ринків, всеосяжна економічна, техно-
логічна та політична інтеграції.

За результатами прийнятого Документу було прийнято 
рішення збереження Європейської перспективи для Украї-
ни, прописаної рамками Угоди про Асоціацію Україна-ЄС.

Визнання Східного партнерства як одного з пріоритетних 
напрямків розвитку нових політик Сусідства також свідчить 
про готовність ЄС розвивати перспективи багатосторонньо-
го діалогу формату Україна - країни СхП - ЄС.

За формальними ознаками, Європейський Союз дотри-
мується послідовної та логічної поведінки щодо рівня інте-

грації України до своєї спільноти країн, при цьому, постійно 
нагадуючи про готовність до допомоги у різних її проявах.

Зокрема, Декларацією Ризького Саміту було підтрима-
но готовність ЄС до швидкої візової лібералізації за умови 
виконання Україною законодавчих, правничих та технічних 
(бази даних, технології обміну даними) вимог, моніторинг 
та ефективність яких Європейський Союз також частково 
взяв під свій контроль.

В свою чергу, рівень Східного партнерства, що представ-
лений Форумом громадянського суспільства, активізує свої 
позиції щодо вимог активної євроінтеграції та надання пер-
спективи членства в ЄС для України, Грузії та Молдови, як 
вже асоційованих країн-членів ЄС.

Попереду на шляху до визнання вимог громадянсько-
го суспільства України ще чимало кроків . В жодному разі, 
країни Європейського Союзу не в змозі уникнути факту на-
явності війни на Сході країни та все зростаючої потреби у 
суспільстві України до позитивних ефективних змін.

Керівний Комітет Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства в Україні ппідтримав Заяву щодо не-
допущення політичного тиску на особу – Головного Уповно-
важеного з Прав Людини.

У Щорічній доповіді Уповноваженого, підготовленій за 
результатами здійснення парламентського контролю у тіс-
ній співпраці Уповноваженого з представниками правоза-
хисної спільноти та міжнародних організацій, йдеться про 
численні факти грубих порушень прав людини у минулому 

році, а також звертається увага парламентарів та суспільства 
на те, що низка нормативно-правових актів органів держав-
ної влади, прийнятих у минулому році, або не відповідає 
міжнародним стандартам у галузі прав людини, або суттєво 
звужує права і свободи, про що неодноразово наголошува-
лось і в звітах міжнародних організацій, зокрема, в звітах 
Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини.

Про аналогічні порушення прав людини йдеться й у До-
повіді правозахисників «Права людини в Україні 2014», яка 

Резолюції та Заяви, прийняті Українською національною платформою

Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum of in Ukraine supported the 
statement in order to prevent political pressure on the Chief Ombudsman in Ukraine.

The Commissioner `s annual report, created in close cooperation with Ukrainian community and 
international organizations, is about numerous instances of gross violations against human rights last 
year, and draws attention of society and parliamentarians to the number of legal acts of government, 
adopted last year, or is inconsistent with international standards of human rights, or significantly re-
stricts the rights and freedoms, as repeatedly emphasized in the reports of international organizations, 
including the records of the Office of the High Commissioner for Human Rights.

It should be noted that this is not the first attempt to press the independent position of the Om-
budsman Office. So in the last convocation of the Parliament already registered a similar draft resolu-
tion, which caused a wave of outrage from the human rights community. Parliamentary Committee on 
Human Rights, realizing the importance of ensuring the independence of national human rights insti-
tutions, decided to reject the draft resolution “On recognition as the one without legal force, the Reso-
lution of 24 April, 2012” On appointment of V. Lutkovska Commissioner BP Human Rights “(№4231)”.

Resolutions and statements adopted by Ukrainian National Platform

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ

NEWS 
OF THE UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Riga-Declaration-220515-Final.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3Nr1jmmWoB4amZUTHJkaTFueU0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3Nr1jmmWoB4amZUTHJkaTFueU0/view?pli=1
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засвідчила ефективну співпрацю громадськості та Офісу Ом-
будсмана. У цьому зв’язку варто зазначити, що конструктив-
на співпраця Уповноваженого з представниками інститутів 
громадянського суспільства є одним з пріоритетних і без-
умовних  принципів, на яких ґрунтується діяльність Уповно-
важеного. Така співпраця є надійною гарантією глибокого, 
об’єктивного і всеосяжного моніторингу дотримання прав 
людини в Україні, а також важливим елементом  врахуван-
ня суспільної думки при удосконаленні законодавства у 
сфері прав людини.

Сам факт реєстрації подібного проекту Постанови, спря-
мованого на  звільнення Уповноваженого в обхід закріпле-
ної законом процедури, свідчить про відсутність будь-яких 
зауважень по суті діяльності Уповноваженого та про відвер-
тий політичний тиск на Омбудсмана, спричинений принци-

повою позицією, яку займає Уповноважений щодо низки 
ініціатив Уряду та народних депутатів, що містять загрози  
для прав і свобод людини.

Слід зазначити, що це вже не перша спроба знищити не-
залежність Офісу Омбудсмана. Так в минулому скликанні 
Парламенту вже реєструвався аналогічний  проект поста-
нови, який викликав хвилю обурення з боку правозахисної 
спільноти.  Парламентський Комітет з прав людини, розу-
міючи важливість забезпечення незалежності Національної 
інституції з прав людини,   прийняв рішення про відхилення 
проекту Постанови “Про визнання таким, що втратили за-
конну силу, Постанови від 24 квітня 2012 р. “Про призна-
чення В. Лутковської Уповноваженим ВР з прав людини” 
(№4231)”.

Школа Східного партнерства в Україні: візії, мета, цінності

On March 12-14, a remarkable event took place in the 
framework of Ukrainian National Platform activity- East-
ern Partnership School, organized by Ukrainian National 
Platform of the EaP Civil Society Forum in conjunction with 
the Ukrainian School of Political Studies, with the support 
of the European Commission and International Fund “Re-
naissance”. The main aim of this School was to increase the 
awareness of project participants on policy features pur-
sued by the Eastern Partnership, its goals, objectives and 
instruments. During three days, our experts executed work-
shops about the joint prospects for Ukraine in the EU and 
the role of Ukrainian civil society. 

CS activists, UNP NGO representatives and working groups` members from all regions of Ukraine 
took part in this training course.

In results, Eastern Partnership School participants outlined the main vision of the Eastern Partner-
ship, in particular, in compliance with new social and international challenges, transformation of the 
role of national platforms in terms of control over the implementation of the Association Agreement. 
Also, the following priorities on development of bilateral cooperation Ukraine – EU have been outlined:

- Security
- Energy
- Reform of public administration
- Visa liberalization
Thus, civil society day by day becomes more inclusive and effective in solving social, national and 

international issues.

Eastern Partnership School in Ukraine: visions, missions, values

UNP main events: learn and investigate, 
inform and teach

Головні події УНП: досліджуємо та 
вивчаємо, інформуємо та навчаємо
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12-14 березня відбулася визначна подія в рамках роботи 
Української національної платформи Східного партнерства 
– Школа Східного партнерства, організована Українською
національною платформою Форуму громадянського сус-
пільства Східного партнерства спільно з Українською шко-
лою політичних студій за підтримки Європейської комісії 
та сприяння Міжнародного фонду “Відродження”. Метою 
проведення Школи було підвищення рівня обізнаності учас-
ників про особливості політики, що проводиться в рамках 
Східного партнерства, її цілі, завдання та інструменти. Про-
тягом трьох днів експерти ознайомлювали учасників Школи 
з перспективами України як партнера ЄС та основними на-
прямками формування громадянського суспільства в нашій 
державі.

Учасниками проекту стали громадські активісти, пред-
ставники НУО-членів УНП різних Робочих груп з усіх регіонів 
України.

За результатами роботи Школи Східного партнерства, 
було окреслено основні візії розвитку Східного партнерства, 
зокрема, відповідність новим суспільним та міжнародним 
викликам, трансформація ролі Національних платформ у 
розрізі контролю та, безпосередньо, виконання Угоди про 
Асоціацію. Також, було окреслено пріоритети у розвитку 
двосторонньої співпраці Україна – ЄС:

-  питання безпеки
-  енергетика
-  реформа публічного адміністрування
-  візова лібералізація
За результатами роботи Школи Східного партнерства 

було сформовано пропозиції та бачення щодо розвитку і 
трансформації політики Східного партнерства загалом та в 
Україні.

Відтак, громадянське суспільство з кожним днем стає 
більш інклюзивним та ефективним у вирішенні суспільних, 
державних та міжнародних питань.

Українська національна платформа Форуму громадян-
ського суспільства Східного партнерства, за підтримки орга-
нізацій-партнерів, провела ряд заходів в Харкові та Одесі – 
відкриті Круглі столи «Шлях європейської інтеграції України: 
роль громадянського суспільства».

Мета заходу: висвітлення актуальних викликів, що стоять 
перед громадянським суспільством в умовах європейської 
інтеграції України, визначення ролі об’єднань організацій 
громадянського суспільства, зокрема Східного партнерства, 
у подоланні соціальної кризи в умовах зовнішньої агресії.

До експертної участі у заходах було запрошено: пред-
ставників Європейського союзу в Україні, Надзвичайного і 
повноважного Посла Республіки Латвія в Україні Аргіту Да-
удзе, представників Посольств асоційованих країн, лідерів 
Східного партнерства в Україні, експертів з питань імпле-
ментації стандартів демократії та пріоритетних політик у 
відповідності до Угоди про Асоціацію.

Відеозвіт за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=gfEzn5EiGQo&feature=share 

Серія круглих столів: «Шлях європейської інтеграції україни: роль громадянського 
суспільства» 

Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership 
Civil Society Forum, with the support of partner organiza-
tions, conducted a number of expert meetings in Kharkiv 
and Odessa cities  - open round tables “Ukraine towards 
European integration: the role of civil society”.

Project purpose: to highlight the urgent challenges fac-
ing by civil society in narrative of Ukraine’s European in-
tegration, defining the role of civil society organizations, 
including the Eastern Partnership, to overcome the social 
crisis in terms of external aggression.

To participation in  th ese events we re invited: repre-
sentatives of the European Union to Ukraine, Ambassador of the Republic of Latvia in Ukraine Arhita 
Daudze, representatives of AA countries Embassies, leaders of the Eastern Partnership in Ukraine, ex-
perts on implementation of democratic standards and priority policies in accordance with the Associa-
tion Agreement. Video: https://www.youtube.com/watch?v=gfEzn5EiGQo&feature=share 

Round tables: "Ukraine towards European integration: the role of civil 
society"
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ГРУП OVERVIEW 
OF WORKING GROUP ACTIVITES 

Робоча група №1 (РГ1) «Демократія, права людини, належне урядування та 
стабільність» визначила перелік пріоритетних векторів роботи у 2015 році.

As the members of WG1 mentioned, current reali-
ties in Ukraine encourage us to take a very active and 
principled position on human rights, including civil so-
ciety dialogue with the government, constructive and 
expert participation of civil society in the process of 
reformation of our country.  

WG1 principle priorities:
• Association Agreement - a new format of relations between Ukraine and the EU; the strategic 

benchmark systematic socio-economic reforms in Ukraine.
• Ensuring human rights and legal capacity
• Defending freedom of expression and belief
• Reforming the sector of management in Education 
• Updating content and role of vocational education
• Democratic control of the armed forces and security structures in Ukraine

As the WG1 coordinator Iryna Sushko mentioned, “areas of work are outlined above require the 
systematic implementation, representation in all regions of Ukraine and at all levels. Only under these 
circumstances we will be able to implement real changes in our society, revive it and give the impetus 
to the further development!”

The Working Group №1 “Democracy, human rights, good governance 
and stability” has identified a list of priority vectors in 2015

Як зазначають члени РГ1, сьогоднішні реалії у країні спо-
нукають нас зайняти вкрай принципову та активну позицію 
щодо захисту прав людини, включення громадянського сус-
пільства до діалогу з владою, конструктивної та експертної 
участі інституцій громадянського суспільства у реформуван-
ні держави.

За напрямком «Демократія»
Угода про Асоціацію, – якісно новий формат відносин 

між Україною та ЄС; стратегічний орієнтир системних соці-
ально-економічних реформ в Україні.

За напрямком «права людини»
Забезпечення прав людини та її правових можливостей. 

Справедливий правопорядок.

За напрямком «Свобода слова» (ЗМІ)
Захищаючи свободу слова та переконань
За напрямком «Освіта»:
Реформування системи управління освіти
Оновлення змісту та ролі професійної освіти
За напрямком «стабільність і безпека»:
Демократичний контроль за збройними силами України 

та структурами безпеки
Як зазначає Координатор РГ1 Ірина Сушко: «Окреслені 

вище напрямки роботи потребують системної реалізації, 
представлення в усіх куточках України та на всіх рівнях. 
Лише так ми зможемо втілити реальні зміни у суспільстві, 
оживити його та надати поштовх до розвитку!
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В рамках діяльності Робочої Групи №3 “Довкілля, зміни 
клімату та енергетична безпека” проведено дослідження 
ситуації на енергетичному ринку України та аналіз політик 
Європейського Союзу щодо енергетичної безпеки.

2-8 березня 2015 року.  У цьому випуску:
• Яким курсом рухаються Західні країни щодо політи-

ки санкцій проти Росії. Які санкції і щодо кого посла-
бив ЄС;

• Чому падають ціни на газ на європейському ринку;
• Як бачать газову підготовку до зими в Україні та ЄС і 

про що вони домовилися на зустрічі з Росією;
• Як змінилися тарифи на газ і опалення для населен-

ня в Україні і чому;

• Яку політику веде український регулятор щодо “зе-
лених” тарифів і як це сприймає галузь;

• Які реформи готує уряд України на ринках газу та 
електроенергії;

• Як змінилася ставка рентної плати за користування 
надрами для видобувників газу в Україні і як компа-
нії реагують на цей крок;

• Що робить Міненерго для вирішення питань з по-
стачанням електроенергії та вугілля. Яку реформу 
вугільної галузі готують;

• Яке протистояння триває на українському ринку на-
фти і нафтопродуктів.

Діяльність Робочої Групи №3 “Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека”

2-8 March 2015
In this issue:

• How Western countries are moving their policy of sanctions against Russia. What are the sanc-
tions and for whom weakened the EU;

• Why prices for gas on the European market are falling;
• How we see the gas preparation for winter in Ukraine and in EU and what they agreed at a 

meeting with Russia; 
• How tariffs on gas and heating for the population in Ukraine have been changed and why;
• What policies are leading by Ukrainian regulator for “green” tariffs and how it perceives the 

industry;
• What reforms Ukrainian Government is preparing on gas and electricity markets;
• How has been changed the rate of rent for the use of Earth to gas distributors and gas in 

Ukraine and how business will react;
• What does the Ministry of Energy do to address issues with the supplying of electricity and 

coal. What reforms are prepared in coal industry;
• What standoff continues on the Ukrainian oil and oil products market

Within the framework of the Working Group №3 “Environment, 
climate change and energy security” an investigation of the situation 
in the energy market of Ukraine and analysis policies of the European 
Union’s energy security.

Звіт за результатами зустрічі 4-ї робочої групи «Контакти між людьми» 

On March 12, 2015 WG4 meeting has been held, which 
was attended by 9 representatives of NGO WG4 members.  

The current issues of WG4, EaP CSF priorities and plans 
were on agenda:

• Informal studying and mobility 
• Strengthening the role of culture in the awareness of 

identity and conflict resolution
• Increasing the level of media literacy and promote the 

image of Ukraine
• Promotion of Civic Education

Report of the WG4 meeting 
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Під час засідання РГ5 обговорювались питання затвер-
дження плану роботи на 2015 рік, шляхи та засоби популя-
ризації Форуму Східного Партнерства в Україні.

Також були підняті питання налагодження ефективної 
роботи РГ5, оцінка нинішнього стану соціального діалогу в 
Україні та стан трудового законодавства України, яке є осно-
вним регулятором соціального політики.

За результатами засідання члени групи прийшли до ви-
сновків про необхідність:

• створення Експертної ради при Комітеті Верховної 
Ради України з питань соціальної політики та праці;

• забезпечення участі у засіданнях Кабінету Міністрів 
України представника неурядових організацій та, у разі роз-

гляду питань за галузевою ознакою, присутність представ-
ників галузевих організацій, асоціацій;

• забезпечення відкритого та прозорого обговорен-
ня проектів Трудового кодексу України за участю громад-
ськості;

• реформування системи управління Фондами соці-
ального страхування та органів соціального діалогу за ана-
логією моделі Європейського економічного соціального ко-
мітету (EESС): профспілки, роботодавці, НУО;

 
За рішенням РГ 5 14 лютого 2015 року (дата є орієнтов-

ною)  в місті Києві заплановано провести Експертний кру-
глий стіл на тему: «Мета, цілі та завдання соціального діа-
логу: світова практика та українські реалії».

Засідання Робочої групи №5 “Соціально-трудова політика та соціальний діалог” 
Української Національної Платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства

Within the WG5 meeting the working plan for 2015, ways and means to popularize the Eastern 
Partnership Forum in Ukraine have been discussed.

Under defined priorities, WG5 members agreed on following:
• creation of the Expert Council in the framework of Verkhovna Rada of Ukraine for Social and 

Labour Policy;
• ensuring participation in the meetings of the Cabinet of Ministers of Ukraine for non-govern-

mental organizations and, if it is based on industry issues, the presence of representatives of industry 
organizations, associations;

• ensuring an open and transparent discussion of the draft Labour Code of Ukraine with the par-
ticipation of the civil society;

• reforming the system of social security and the social dialogue similar to the model of the Euro-
pean Economic and Social Committee (EESS): trade unions, employers, NGOs;

By decision of the WP 5 it is scheduled to execute the Expert roundtable “The goal, objectives and 
tasks of social dialogue: world practice and Ukrainian realities”.

Meeting of the Working Group 5 “Social and labor policy, social 
dialogue”. Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership 
Civil Society Forum

12 березня 2015 року у Києві відбулася зустріч 4-ї робо-
чої групи «Контакти між людьми» Національної платформи 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, в 
якій взяли участь 9 представників організацій-членів групи.

На порядок денний були винесені питання поточної ді-
яльності РГ4 НП ФГС СхП,  планів та пріоритетів роботи. 

• Неформальна освіта та мобільність
• Посилення ролі культури для усвідомлення ідентич-

ності та вирішення конфліктів
• Підвищення рівня медіа-грамотності та просування 

іміджу України
• Просування громадянської  освіти
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Для отримання додаткової інформації, відвідайте сторінку Української національної платформи чи пишіть на 

platform@eap-csf.org.ua

https://readymag.com/kis/csf/




