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(9 вересня 2008 року, Париж) 

Президенти Ющенко, Саркозі та Голова Європейської Комісії Баррозу зустрілись 
сьогодні та ухвалили наступну спільну заяву: 

Президенти та Голова ЄК привітали той факт, що після ухвалення у 2005 році Плану 
дій Україна-ЄС партнерство між Європейським Союзом і Україною істотно 
поглибилося у всіх сферах, що становлять спільний інтерес: співробітництві у сфері 
зовнішньої політики та врегулювання криз, економічній та енергетичній співпраці, 
співробітництві у сфері юстиції, свободи та безпеки, у тому числі візовій політиці, та 
у багатьох інших сферах. 

Успішне проведення парламентських виборів у вересні 2007 року засвідчило 
прогрес, досягнутий Україною в реалізації демократичних реформ, а вступ до 
Світової організації торгівлі у 2008 році став свідченням успіху економічних реформ. 
У цьому зв’язку Президенти наголосили, що політична стабілізація в Україні, 
конституційна реформа, консолідація правової держави, у тому числі в 
інвестиційній сфері, повне виконання зобов’язань у рамках СОТ є необхідними 
умовами для продовження реформ та поглиблення відносин між Україною і ЄС, що 
базуються на наших спільних цінностях, зокрема, демократичних принципах, 
ефективному державному управлінні та поваги до прав людини. 

Як відзначено у Другій спільній доповіді про стан переговорів щодо нової посиленої 
угоди, з часу їх започаткування у 2007 році під час Німецького головування сторони 
досягли суттєвого прогресу в переговорному процесі. Практично завершено роботу 
над розділами угоди про політичне співробітництво та співпрацю в галузі юстиції, 
свободи та безпеки, значні результати досягнуто в роботі над розділами про 
економічне та галузеве співробітництво. Переговори про всебічну та поглиблену 
зону вільної торгівлі, що стане невід’ємною частиною нової угоди, розпочалися у 
лютому 2008 року завдяки вступу України до СОТ та швидко просуваються в дуже 
конструктивній атмосфері. 

Усвідомлюючи стратегічне значення відносин між Європейським Союзом та 
Україною, на Паризькому Саміті Президенти прийняли рішення надати рішучого 
імпульсу розвиткові наших відносин. 

Вони визнали, що Україна як європейська держава поділяє з країнами 
Європейського Союзу спільну історію та спільні цінності. Вони задоволені тим, що 
нова угода між Європейським Союзом і Україною буде угодою про асоціацію, яка 
залишає відкритим шлях для подальшого прогресивного розвитку у відносинах між 
Україною та ЄС. Європейський Союз визнає європейські устремління України і вітає 
її європейський вибір. Лідери визнають, що поступове зближення України та ЄС у 
політичній, економічній та правовій галузях сприятиме подальшому прогресові у 
відносинах України та ЄС. 

Угода про асоціацію оновить наші спільні інституційні рамки, сприятиме 
поглибленню наших відносин у всіх галузях, посилить політичну асоціацію та 
економічну інтеграцію між Україною і Європейським Союзом на основі взаємних 
прав та обов’язків. Вона створить міцну основу для подальшого зближення між 
Україною та ЄС у сферах зовнішньої політики та безпеки, включаючи повагу до 
забезпечення принципів незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та 
непорушності кордонів. Україна та ЄС в оперативному порядку реагуватимуть на 
виклики цим принципам на всіх відповідних рівнях політичного діалогу, включаючи 



міністерський рівень. Створення всебічної та поглибленої зони вільної торгівлі з 
масштабним сегментом наближення регуляторного законодавства України до 
стандартів ЄС сприятиме поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. 
Угода про асоціацію також посилить співробітництво з широкого кола питань у сфері 
юстиції, свободи та безпеки, включаючи міграційні питання. 

Беручи до уваги значний прогрес у переговорному процесі та з метою підготовки до 
виконання Угоди про асоціацію, лідери підкреслили важливість підготовки нового 
практичного інструменту, який замінить План дій у березні 2009 року. 

Вони також вирішили започаткувати візовий діалог, розробляючи відповідні умови 
щодо запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС у довгостроковій 
перспективі. 

Виходячи з дискусії, що відбулася між Україною та Європейським Союзом, 
Президенти сподіваються, що Угода про асоціацію, яка буде якомога амбіційнішою, 
буде швидко погоджена та підписана. 

* Європейський Союз представляли пан Ніколя Саркозі, Президент Французької 
Республіки, як Голова Ради Європейського Союзу, пан Хав’єр Солана, Генеральний 
Секретар / Високий Представник, у супроводі пана Бернара Кушнера, Міністра 
закордонних справ Французької Республіки, а також пан Жозе Мануель Баррозу, 
Голова Європейської Комісії, у супроводі Комісара з питань зовнішніх зносин і 
європейської політики сусідства пані Беніти Ферреро-Вальднер та Комісара з питань 
зовнішньої торгівлі пана Петера Мандельсона. Україну представляв пан Віктор 
Ющенко, Президент України, у супроводі пана Володимира Огризка, Міністра 
закордонних справ України. 


