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Після остаточних результатів 

 з'явилися побоювання про Brexit

можливе затягування процедури 

візової лібералізації для України.  

27 червня 2016 р. у Брюсселі 

відбулася зустріч президента 

України Петра Порошенка із 

Президентом Європейського 

, у Парламенту Мартіном Шульцем

ході якої Лідери обмінялися 

думками стосовно результатів 

референдуму у Великій Британії та 

його можливих наслідків для 

подальшого розвитку відносин між 

Україною і ЄС. Зокрема, Шульц 

запевнив, що 

внутрішні 

процедури, 

пов’язані з 

виходом 

Великої 

Британії з ЄС, 

не вплинуть на 

готовність 

Європарла-

менту щодо запровадження 

безвізового режиму для громадян 

України. 

На думку глави МЗС Павла 

, рішення Великобританії Клімкіна

про вихід з ЄС може затримати 

надання громадянам України 

безвізового режиму на кілька 

тижнів, але про перенесення на 

наступний рік не йдеться: «Я 

вважаю, що в короткостроковій 

перспективі впливу на важливі для 

нас речі не буде. Безумовно, це 

може для нас на місяць відкласти 

дискусію про безвізовий режим. От 

зараз Європейський парламент 

повинен затвердити механізм 

реагування на міграційні ризики, всі 

чекали, що він буде схвалений 

протягом найближчих двох-трьох 

днів», - зазначив Міністр.  

Україна зараз знаходиться на 

фінішній прямій у питанні 

лібералізації візового режиму з 

Євросоюзом. Принаймні такого 

висновку можна дійти із офіційних 

, що були зроблені вкінці заяв МЗС

червня 2016 р.  

Однак, незважаючи на такі 

заяви, доповідь у Європейському 

парламенті, у якій буде 

запропоновано підтримати 

ініціативу 

Європейської 

комісії надати 

Україні 

безвізовий 

режим, було 

перенесено на 

5 вересня 

2016 р. Як 

зазначила 

доповідач Європарламенту з 

питання лібералізації візового 

режиму з Україною Марія Габріель 

це сталося у зв’язку з результатами 

референдуму у Великій Британії, 

тому деякі засідання комітету були 

скасовані, а порядок денний – 

відкладений.  

Про істотний негативний вплив 

Brexit на візову лібералізацію 

України та Грузії заявляють експерти 

американського аналітичного 

агентства Stratfor.   

У цьому контексті, ще одним 

негативним фактором стало 

тимчасове призупинення дії угоди 

між Україною та Польщею Про 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ 

АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

КОРИСНІ ЛІНКИ: 

Шість кроків до 

безвізового режиму 
 

https://uainfo.org/blognews/1468

662169-shist-krokiv-do-

bezvizovogo-rezhimu.html  

 

 

Законопроект №3224: 

що варто знати про нові 

паспорти й інші 

документи 
 

http://novisa.org.ua/zakonoproekt

-3224-shho-varto-znati-pro-novi-

pasporti-j-inshi-dokumenti/ 

 

 

Перспектива членства 

в ЄС для Грузії, 

Молдови та України: 

неможлива, забута чи 

прихована? 
 

https://drive.google.com/a/miok.l

viv.ua/file/d/0B-

DpK8Qdz_Q8bThTQW1WN2Rf

S1U/view 

 

 

Almost there: the Carrots 

of Visa Liberalization as 

an Impetus for Domestic 

Reform in Ukraine 
 

http://novisa.org.ua/wp-

content/uploads/2016/07/Policy-

brief-renewed-

Almost_there_the_carrots_of_vis

a_liberalisation.pdf 

 

 

PROJET DE RAPPORT 
 

http://www.europarl.europa.eu/sid

es/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%

2bCOMPARL%2bPE-

585.521%2b01%2bDOC%2bPDF

%2bV0%2f%2fFR 

«Щодо лібералізації візового 

режиму, то сподіваюся, що 

після кількох подальших 

консультацій, у жовтні ми 

зможемо це схвалити»  

 
Хан Йоханнес  
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М І Ж Н А Р О Д Н И Й  І Н С Т И Т У Т  О С В І Т И ,  К У Л Ь Т У Р И  Т А  З В ’ Я З К І В  З  Д І А С П О Р О Ю  

 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету  «Львівська політехніка» 
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Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних записок, 
експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших 

інформаційних джерел  щодо проблем міграції 

, що малий прикордонний рух

відбулося 4 липня 2016 р., а саме в 

частині, що стосується в’їзду та 

перебування на території Польщі 

мешканців прикордонних районів 

України, у яких є дозволи, видані 

відповідними органами Республіки 

Польща. У відповідь жителі 30-

кілометрової прикордонної зони у 

Львівській області перекрили 

 до чотирьох міжнародних дороги

пунктів пропуску, заблокувавши рух 

транспорту в обох напрямках. Після 

доби блокування протестувальників 

вдалось переконати, що їх акція 

безперспективна і люди зняли 

блокаду. Варто зазначити, що дію 

угоди призупинено лише до 2 

., про що серпня 2016 р

повідомлено на офіційному сайті 

МЗС України, однак, ці події стали 

поштовхом до появи на сайті 

Президента петиції про скасування 

угоди про малий прикордонний 

. Як рух , зазначають експерти

розміщення такого роду петицій 

негативно впливає на процес 

візової лібералізації: «Відмова від 

такого інструменту лібералізації 

візового режиму, як МПР, навіть 

розмови про це - на руку тим 

країнам ЄС, які ставлять під сумнів 

здатність України дотримуватися 

правил ЄС».  

Тим не менше, 7 липня Комітет 

Європарламенту у закордонних 

 за те, щоб справах проголосував

рекомендувати якнайшвидше 

скасувати візові вимоги для 

українських громадян. Слід 

зазначити, що комітет ЄП у 

закордонних справах має лише 

допоміжну роль у схваленні 

безвізового режиму. Головним є 

Комітет з громадянських свобод та 

внутрішніх справ (LIBE). Щодо 

роботи останнього, то цього ж дня 

відбулося засідання цього Комітету, 

який схвалив з деякими поправками 

 призупинення безвізового механізм

режиму для третіх країн. Відсутність 

такого механізму суттєво 

гальмувала питання візової 

лібералізації.  

Уже 11 липня питання безвізового 

режиму Президент Петро 

 Порошенко обговорив з комісаром

ЄС з питань європейської політики 

сусідства і переговорів щодо 

розширення Йоханнесом Ханом. 

Однак, конкретної відповіді щодо 

перспектив безвізового режиму не 

було отримано.  

17 липня, голова Верховної Ради 

, про України Андрій Парубій заявив

завершення виконання 

законодавчої частини безвізового 

режиму. «Це був довгий шлях, але 

ми його пройшли. І тепер чекаємо 

вересня, коли буде рішення про те, 

що всі громадяни України можуть 

їздити без віз", – підсумував Парубій.  

Під час зустрічі прем’єр-міністра 

України Володимира Гройсмана з 

 19 Ханом Йоханнесом у Брюсселі

липня останній висловив позитивне 

враження роботою України над 

питаннями візової лібералізації. «Я 

думаю, що всі погоджуються, що 

Україна виконала своє завдання – 

більше 140 пунктів. Вражаюча 

робота!"», - зазначив Хан під час 

 Крім цього, Хан прес-конференції.

вважає, що Україна може 

отримати безвізовий режим уже в 

жовтні цього року.  

Також, як зазначає віце-прем’єр 

 Іванна з питань євроінтеграції

Клипмуш-Цинцадзе, попри 

безпрецедентні проблеми, з якими 

зіткнувся ЄС, Україна залишається у 

фокусі уваги Євросоюзу, а в 

Брюсселі шукають нові шляхи 

надати підтримку нашій державі. 

«На всіх зустрічах ми отримали 

запевнення з боку ЄК, і від 

керівництва Ради, що немає 

підстав, причин для відтермінування 

рішення, немає додаткових 

завдань, які повинна виконати 

Україна», - .  наголосила вона

Судячи з таких подій та рішень, 

до «безвізу» Україні залишаються 

уже лічені дні, за умови відсутності 

нових непередбачених перешкод. 
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