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Угода про асоціацію - цінність, яку можна втратити
1 березня 2012 року в Центрі європейської інформації м. Запоріжжя, що
діє на базі наукової бібліотеки Запорізького національного університету в
партнерстві з Громадською організацією «Людина і Суспільство» за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження», відбудеться засідання дискусійного
клубу «Європейським шляхом» за темою «Угода про асоціацію – цінність, яку
можна втратити». До участі в дискусії запрошуються експерти з питань
євроінтеграції та зовнішньоекономічної діяльності і зацікавлена громадськість.
Місце проведення: ІІ навч. корпус ЗНУ, ауд. 131, час проведення: 15:30-17:00.
В центрі уваги засідання стане Аналітична записка "Угода про асоціацію
– цінність, яку можна втратити", була представлена на V Євроатлантичному
Форумі "Україна та ЄС на порозі нової Угоди про асоціацію: вільна торгівля,
енергетична безпека та демократія", що проходив 25-26 січня цього року. У
документі
роз'яснено
важливість
підписання
Угоди
про
асоціацію, показано поетапний процес набуття нею чинності, чітко окреслено
її структурні елементи та сформовано моделі імплементації Угоди.
Документ складається з 4-х розділів, які і стануть головними питаннями
дискусії на засіданні клубу:
1. Від завершення переговорів до набуття чинності;
2. Політичні ризики;
3. Структура Угоди про асоціацію;
4. Інституційні рішення та координація: як готуватися до виконання УА?
Аналітична записка була підготовлена членами Громадської експертної
ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС,
діяльність якої здійснюється у рамках проекту «Платформи аналізу
євроінтеграційної політики України», що реалізується в рамках проекту
«Об’єднуємося заради реформ» (UNITER), який виконується Pact в Україні за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та проекту
«Створення платформи аналізу євроінтеграційної політики України в рамках
діяльності Громадсько-експертної ради при УЧК» за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження»та за координації Інституту Євро-Атлантичного
співробітництва. У документі використано інформаційні матеріали, надані
Міністерством закордонних справ України.
На завершення заходу буде проведена презентація ресурсів Центру
європейської інформації.

