
Двосторонній вимір Східного партнерства 

ЄС розглядає Східне партнерство як невід’ємну частину Європейської політики сусідства, 
яка, у свою чергу, є рамковою політикою ЄС щодо країн-сусідів. Тобто, з точки зору ЄС, 
увесь масив двосторонніх відносин між Україною та ЄС (й іншими східними партнерами) 
становить двосторонній вимір Східного партнерства. 

Враховуючи, що Східне партнерство базується на основних напрацюваннях, які на час 
заснування ініціативи вже були досягнуті Україною у відносинах з ЄС (переговорний 
процес щодо угоди про асоціацію, безвізовий діалог тощо), наша держава розглядає 
Східне партнерство не як рамкову політику, а як доповнення до більш амбітного 
двостороннього формату своїх відносин з ЄС. 

Таким чином, безумовним пріоритетом для України є розвиток відносин з ЄС у 
двосторонньому форматі, у той час як Східне партнерство розглядається передусім як 
форум для багатостороннього діалогу з питань впровадження реформ та відносин з ЄС. 

Багатосторонній вимір Східного партнерства 

Багатосторонній вимір функціонує на чотирьох рівнях: 
- Саміти за участю глав держав та урядів держав-членів ЄС та країн-партнерів – 
проводяться раз на два роки. За результатами Самітів ухвалюються спільні заяви. 
 
Саміти, які проводилися: Установчий саміт – 7 травня 2009 року у Празі; другий саміт – 
29-30 вересня 2011 року у Варшаві; третій саміт – 28-29 листопада 2013 року у Вільнюсі; 
четвертий саміт – 21-22 травня 2015 року. Наступний саміт заплановано 24 листопада 
2017 року провести у Брюсселі.  
 
- Засідання міністрів закордонних справ країн ЄС і країн-партнерів. Проводяться, як 
правило, раз на рік в Брюсселі. 
Засідання присвячені оцінці досягнутого прогресу та обговоренню перспектив 
подальшого розвитку відносин. Відбувається політичне схвалення основних цілей та 
робочих програм діяльності багатосторонніх тематичних платформ «Східного 
партнерства». 
 
У рамках багатостороннього виміру також проводяться: 
 
Неформальний діалог на рівні міністрів закордонних справ і галузевих міністрів країн-
партнерів та Комісарів ЄС з питань багатостороннього секторального співробітництва та 
загального розвитку ініціативи; 
Форум громадянського суспільства організовано для широкого залучення до роботи 
громадськості. Мета Форуму – розвиток контактів між неурядовими організаціями та 
сприяння їхньому діалогу з органами державної влади. Функціонує за принципом 
вищезгаданих тематичних платформ, отримує фінансову підтримку з боку Європейської 
Комісії. У кожній з країн-партнерів сформовано національні платформи Форуму. 
Українська національна платформа Форуму об’єднує понад 150 неурядових організацій 
України; 

Парламентський вимір забезпечує Парламентська асамблея Євронест, в якій Україна 
представлена Постійною делегацією Верховної Ради України. 

Тематичні платформи «Східного партнерства» 



Мета тематичних платформ – обмін інформацією та досвідом країн-партнерів у контексті 
здійснення реформ та перетворень. Вони також сприяють налагодженню безпосередніх 
зв’язків між експертами країн-партнерів та держав-членів ЄС. Засідання кожної з 
тематичних платформ відбуваються, щонайменше, двічі на рік. Платформи є підзвітними 
щорічним зустрічам міністрів закордонних справ. У рамках кожної тематичної платформи 
приймаються робочі програми на наступний період (на рік). 

 
Наразі діють такі тематичні платформи: 

1.    “Демократія, належне врядування та стабільність” 

Розглядає питання демократії та прав людини; юстиції та внутрішніх справ; безпеки та 
стабільності. 

2.    “Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС” 

Розглядає питання торговельного та регуляторного наближення; соціально-економічного 
розвитку; довкілля та зміни клімату. 

3.    “Енергетична безпека” 

Розглядає питання зміцнення солідарності; підтримки розвитку інфраструктури, 
взаємозв’язків та диверсифікації постачань; гармонізації політик у сфері енергетики. 

4.    “Міжлюдські контакти” 

Розглядає питання культури; освіти та науки; інформаційного суспільства та медіа. 

Робочі групи (панелі) для підтримки роботи тематичних платформ у конкретних сферах. 


