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Шановний читачу, 

Перед Вами 30-й випуск огляду розробок у законодавстві ЄС та його правовому аналізі, а              
також розробок щодо адаптації законодавства ЄС в Україні. Огляд створено в рамках            
проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС". Цей випуск            
охоплює період 1-31 грудня 2018. Ми сподіваємось, що огляд буде для Вас корисним. Ви              
можете висловити Ваші коментарі щодо огляду або ж долучитись до покращення та            
збагачення наступних випусків. 
Ми висвітлюємо деякі із розробок щодня на нашому профілі у Твіттер. 

Команда проекту та Урядовий офіс координації      
європейської та євроатлантичної інтеграції 

Dear Reader, 

this is the 30th issue of the review of current, important developments in EU law, EU legal analysis                  
and EU legal approximation in Ukraine prepared in the framework of the project “Support for the                
Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement”. This issue covers the period 1-31            
December 2018. We hope you will find it useful. Your comments and contributions that could               
improve the next issues of this review are welcome. 
Some developments are reflected on daily basis on a dedicated Twitter profile. 

Project Team & Government Office for Coordination of        
European and Euro-Atlantic Integration 
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I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS / ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН          
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

● European Commission Second Report under the Visa Suspension Mechanism         
(19.12.2018) – the European Commission monitors (at least once a year) the            
continuous fulfilment of visa liberalisation requirements by third countries and          
identifies further actions that need to be taken by specific countries in specific areas              
in order to achieve the necessary benchmarks. The Commission considers that the            
visa liberalisation requirements for the countries concerned, including Ukraine,         
continue to be fulfilled / Другий звіт Європейської Kомісії у рамках           
Механізму призупинення візового режиму (19.12.2018) - Звіт Комісії про         
моніторинг (щонайменше раз на рік) виконання вимог щодо лібералізації         
візового режиму з боку третіх країн та подальші заходи, які мають бути вжиті             
окремими країнами в певних сферах для досягнення необхідних показників.         
Комісія вважає, що вимоги щодо лібералізації візового режиму для відповідних          
країн, зокрема України, продовжують виконуватися 

○ Механізм призупинення безвізу: від Києва вимагають дій щодо міграції         
та боротьби з корупцією, стаття “Європейської правди” (19.12.2018). 

○ За що не заберуть безвіз: деталі звіту ЄС про Україну, Грузію та            
Молдову, стаття “Європейської правди” (21.12.2018). 

 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

● Free movement of goods: A new goal for Ukraine and the EU (5.12.2018) - The               
article suggests that the EU-Ukraine relations deserve to be even deeper than it is              
envisaged by the Association Agreement. A new goal towards free movement of            
goods can provide a new framework for the future cooperation between the EU and              
Ukraine. / Вільний рух товарів: нова мета для України та ЄС (5.12.2018) -             
Основною тезою статті є те, що відносини між Україною та ЄС мають бути ще              
глибшими, ніж це передбачено Угодою про асоціацію. Нова мета щодо          
вільного руху товарів може забезпечити нову основу для майбутньої співпраці          
між ЄС та Україною. 

● Прийнято (6.12.2018) Закон України “Про інформацію для споживачів        
щодо харчових продуктів”, який встановлює загальні принципи       
надання та вимоги до інформації про харчові продукти, що надається          
споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також        
обов’язки операторів ринку харчових продуктів з доведення цієї        
інформації до інших операторів ринку харчових продуктів та до         
споживачів. Реалізація Закону буде сприяти гармонізації законодавства       
України із законодавством Європейського Союзу та виконанню зобов’язань        
України в сфері санітарних та фітосанітарних заходів в рамках Угоди про           
асоціацію України та ЄС. Реалізація Закону буде сприяти гармонізації         
законодавства України із законодавством Європейського Союзу та виконанню        
зобов’язань України в сфері санітарних та фітосанітарних заходів в рамках          
Угоди про асоціацію України та ЄС. / The Verkhovna Rada of Ukraine adopted             
(6.12.2018) the Law of Ukraine “On Food Information to Consumers”,          
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which establishes the general principles of the requirements to the          
information on food products and its provision to consumers, in particular           
regarding the labeling of food products, as well as the obligations of food             
business operators to deliver this information to other food market operators           
and consumers. The implementation of the Law will contribute to the           
harmonization of Ukraine's legislation with that of the European Union and to the             
fulfillment of Ukraine's obligations in the sphere of sanitary and phytosanitary           
measures within the framework of the EU-Ukraine Association Agreement. 

○ Верховна Рада запровадила європейські правила маркування продуктів       
харчування, (6.12.2018), Євроінтеграційний портал. 

○ Проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових        
продуктів, (7.06.2018), Офіційний веб-портал Верховної Ради. 

○ Схвалено законопроект про інформацію для споживачів щодо харчових        
продуктів у І читанні, (10.07.2018), Міністерство аграрної політики та         
продовольства України. 

● З 2019 року запроваджуються нові національні стандарти якості        
деревини, гармонізовані з європейськими, (7.12.2018), - починаючи з 1         
січня 2019 року “лісовій громаді” держави та господарюючим структурам, які          
використовують у виробництві деревину, необхідно буде користуватися       
національними стандартами, гармонізованими з європейськими, в яких суттєво        
змінені підходи до визначення розмірно-якісних характеристик в       
лісоматеріалах. Зокрема, зараз деревина в Україні розподіляється на три         
сорти (І, ІІ, ІІІ) та має низку сортиментів (призначення), а з 2019 року буде              
розподілятися на чотири класи якості (A, B, C, D), як і в країнах ЄС. Державне               
агентство лісових ресурсів України / Since 2019, new national quality          
standards of wood, harmonized with European ones, have been introduced,          
(7.12.2018) - Starting from January 1, 2019, the “forest community" of the state and              
the entities dealing with wood, will need to use national standards harmonized with             
the European ones, in which the approaches to the determination of           
dimensional-qualitative characteristics in timber products have been substantially        
changed. In particular, currently the wood in Ukraine is divided into three types (I, II,               
III) and has a number of varieties (purposes), whereas starting from 2019 it will be               
divided into four grades of quality (A, B, C, D), as in the EU countries, State Forest                 
Resources Agency of Ukraine. 

● УКРАЕРОРУХ та ЄВРОКОНТРОЛЬ уклали угоду про координацію та дії у          
випадку надзвичайних обставин, (30.11.2018), - Угода офіційно затверджує        
узгоджені процеси координації при виконанні менеджменту повітряного       
простору у випадку відмови технічних засобів взаємодії, інших надзвичайних         
подіях, а також надає можливість подальшого розвитку та автоматизації         
процесів взаємодії між Менеджером Мережі Євроконтролю та підрозділом з         
менеджменту повітряного простору Украероруху, Державне підприємство      
обслуговування повітряного руху України. / USATSE and EUROCONTROL        
signed an agreement on coordination and action in the event of an            
emergency, (30.11.2018), - The agreement officially approves the coordination         
processes in the implementation of airspace management in case of failure of            
technical means of interaction, other extraordinary circumstances, and also         
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provides the opportunity for further development and automation of the processes           
of interaction between the Manager of the Eurocontrol Network and the air            
management unit of USATSE, State Air Traffic Management Service of Ukraine. 

● State of play of the implementation of the Association Agreement with           
Ukraine - Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini        
at the plenary session of the European Parliament (11.12.2018), EEAS. /           
Виступ Верховної представниці/Віце-президентки Федеріки Могеріні на      
пленарному засіданні Європейського Парламенту щодо стану виконання       
Угоди про асоціацію з Україною (11.12.2018), Європейська служба зовнішніх         
справ.  

● Нестрашний арбітраж: як Україні вирішувати торговельні суперечки з ЄС,          
(13.12.2018), Сергій Лахно, стаття “Європейської правди”. 

● Затверджено методичні вимоги у сфері насінництва, (11.12.2018).       
Зокрема, було чітко визначено вимоги до вирощування зернових культур,         
сортових якостей насіння та посівних якостей насіння. Методичні вимоги         
розроблені з метою імплементації положень Директиви Ради ЄС 66/402/EEC         
про реалізацію насіння злаків та Насіннєвих схем сортової сертифікації насіння          
ОЕСР. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та          
захисту споживачів. / The methodical requirements in the field of seed           
production have been approved, (11.12.2018), In particular, the requirements for          
the cultivation of grain crops, the quality of seeds and the seed quality of seeds               
were clearly defined. The methodological requirements have been developed to          
implement the provisions of Council Directive 66/402/EEC on the marketing of           
cereal seed and the OECD Schemes for the Varietal Certification of Seed, State             
Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection.  

● Посилення енергетичної безпеки України та ЄС - спільна        
відповідальність: Аналітична записка НГО "Центр глобалістики «Стратегія       
ХХІ" (грудень 2018). Публікація містить оцінку стану енергетичної безпеки між          
Україною та ЄС, факторів впливу на їх співпрацю, а також рекомендації щодо            
покращення двосторонньої взаємодії у газовому секторі / Enhancing Energy         
Security of the EU and Ukraine - Common Responsibility: Policy Paper of NGO             
Center for Global Studies "Strategy XXI" (December 2018). The publication          
evaluates the state of energy security between Ukraine and the EU, the factors of              
influence on their cooperation, as well as recommendations for improving the           
bilateral cooperation in the gas sector. 

● Угода про асоціацію: моніторинг виконання 2014-2018, Український центр        
європейської політики , (2018). 

○ Непомітна асоціація: як Україна виконує Угоду з ЄС, (17.12.2018), Любов          
Акуленко, Наталія Бовкун, Катерина Потапенко, стаття “Європейської       
правди”. 

● Зрада скасовується: як в ЄС оцінюють виконання Україною Угоди про          
асоціацію, (14.12.2018), Ольга Стефанішина, голова Урядового офісу з        
європейської та євроатлантичної інтеграції, стаття “Європейської правди”. 

● Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо          
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забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з       
альтернативних джерел енергії, (5.12.2018) / Draft Law on Amendments to          
some Laws of Ukraine on Ensuring Competitive Conditions for the Production           
of Electricity from Alternative Energy Sources adopted in the first reading,           
(5.12.2018). 

○ “Досягається мета наближення українського законодавства до      
законодавства ЄС щодо надання допомоги у сфері енергетики.”,        
Пояснювальна записка до проекту Закону №8449. 

○ Законопроект щодо переходу України на «зелені» аукціони схвалено        
Парламентом у першому читанні за основу, Прес-реліз Державного        
агентства з енергоефективності та енергозбереження України      
(20.12.2018) - головна ідея законопроектy забезпечити стабільний та        
збалансований розвиток ринку «зелених» проектів через систему       
аукціонів та оптимізацію «зелених» тарифів, було попередньо       
підтримано на засіданні Парламенту. / The draft law on the transition of            
Ukraine to "green" auctions was approved by Parliament in the first           
reading, Press release of the State Agency on Energy Efficiency and Energy            
Saving of Ukraine (20.12.2018) - The main idea of the strategically important            
for the country preliminary approved by Parliament draft law is to ensure a             
stable and balanced development of the market for green projects through a            
system of auctions and optimisation of green tariffs. 

● 5th EU-Ukraine Association Council 

○ Joint press statement following the 5th Association Council meeting         
between the EU and Ukraine, (17.12.2018). 

○ Спільна заява для преси за результатами 5-го засідання Ради асоціації          
між Україною та Європейським Союзом, (17.12.2018), Євроінтеграційний       
портал. 

○ Змінна асоціація: як у Брюсселі узгодили перші правки до Угоди між           
Україною та ЄС, (18.12.2018), Сергій Сидоренко, стаття “Європейської        
правди”. 

○ Підсумки Ради асоціації Україна-ЄС: євроінтеграційний порядок денний       
на 2019, (19.12.2018), відео YouTube, Укрінформ. / Results of the          
EU-Ukraine Association Council: Eurointegration agenda for 2019, Press        
conference at Ukrinform.  

 

● "Промисловий безвіз": чим важлива угода ACAA та чому її підписання          
гальмується, (19.12.2018), Дмитро Луценко, стаття “Європейської правди”. 

● Україна звернулася до Єврокомісії щодо вичерпного переліку завдань        
для початку перемовин про укладання Угоди ACAA, Прес-реліз Служби         
Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної       
інтеграції (19.12.2018) - Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе      
зустрілася з Комісаром ЄС з питань внутрішнього ринку, промисловості та          
підприємництва Ельжбетою Бієнковською з метою обговорення узгодження       
чіткого переліку завдань, які має виконати Україна для успішного завершення          
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https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-zvernulasya-do-yevrokomisiyi-shchodo-vicherpnogo-pereliku-zavdan-dlya-pochatku-peremovin-pro-ukladannya-ugodi-acaa


 

реформи технічного регулювання і створення передумов для ухвалення Угоди         
про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (Угода ACAA). /          
The Vice Prime Minister of Ukraine on European and Euro-Atlantic Integration           
Ivanna Klympush-Tsyntsadze met the Commissioner on Internal Market, Industry,         
Entrepreneurship and SMEs Elżbieta Bieńkowska to discuss the commonly agreed          
clear list of tasks that Ukraine should undertake to successfully complete the            
technical regulation reform and create the preconditions for the adoption of the            
Agreement on the assessment of conformity and suitability of industrial products           
(ACAA Agreement). 

● Інтеграція у рамках асоціації: Динаміка виконання Угоди між Україною і          
ЄС, (12.2018), аналітичний звіт підготовлений у рамках проекту «Громадська         
синергія» з залученням експертів Української сторони Платформи       
громадянського суспільства Україна – ЄС. Динаміка приєднання України до         
внутрішнього ринку Європейського Союзу (ринок природного газу,       
електроенергії, промислових та сільськогосподарських товарів, фінансових      
послуг та ін.) не відповідає термінам, закладеним в Угоді про асоціацію.           
Єдиним позитивним прикладом є ринок державних закупівель, який вже був          
відкритий завдяки приєднанню України у 2016 році до Угоди Світової          
організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Government        
Procurement, GPA) / Analytical paper on the dynamics of the Association           
Agreement implementation drafted in the framework of the ‘Civic Synergy’          
project. The dynamics of Ukraine's accession to the Internal Market of the            
European Union (market for natural gas, electricity, industrial and agricultural          
goods, financial services, etc.) does not correspond to the terms established in the             
Association Agreement. The only positive example is the public procurement          
market, which was already open due to the accession of Ukraine in 2016 to the               
WTO Agreement on Government Procurement (GPA). 

● Сила європейської мрії проти "синдрому вболівальника", стаття Іванни        
Климпуш-Цинцадзе в “Новое время”, (28.12.2018). 
 

III. RECENT DEVELOPMENTS AND ANALYSES IN EU LAW / ОСТАННІ ЗМІНИ ТА            
АНАЛІЗ ПРАВА ЄС  

This part of the review follows well established systematization of EU legislation, even if not in every                 
reporting period there will be substantial or relevant developments in each chapter. 

01 GENERAL, FINANCIAL AND INSTITUTIONAL MATTERS / ЗАГАЛЬНІ, ФІНАНСОВІ         
ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

● New Rules in the General Court of the European Union from 01.12.2018.            
‘e-Curia’ becomes the only means of exchange of legal documents between parties’            
representatives and the General Court with effect from 1 December 2018. This            
development aims to make the best use of the immediacy of paperless            
communications and to optimise case-handling. 

● EU rule of law and Poland - Court of Justice of the European Union in its Order in                  
Case C-619/18 R ruled that Poland must immediately suspend the application of            
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the provisions of national legislation relating to the lowering of the retirement age for              
Supreme Court judges. See Press Release of 17.12.2018. 

● BREXIT 

○ Dispute settlement and the Brexit withdrawal agreement. Article of Prof.          
Steve Peers in EU Law Blog Analysis (18.12.2018). 

○ The Court of Justice of the European Union that the United Kingdom is free              
to revoke unilaterally the notification of its intention to withdraw from the EU,             
Such a revocation, decided in accordance with its own national constitutional           
requirements, would have the effect that the United Kingdom remains in the            
EU under terms that are unchanged as regards its status as a Member State,              
Judgment in Case C-621/18 Wightman and Others v Secretary of State for            
Exiting the European Union, Court of Justice of the European Union, Press            
Release, (10.12.2018).  

○ You can U-turn if you want to. The CJEU judgment in Wightman, Article of              
Prof. Steve Peers in EU Law Blog Analysis, (10.12.2018). 

○ Brexit II? The legal issues of revoking the notification to leave the EU but              
then notifying to leave again. Article of Prof. Ronan McCrea in EU Law Blog              
Analysis (16.12.2018). 

○ Британія може скасувати Brexit в односторонньому порядку - Суд ЄС,          
(10.12.2018), стаття “Європейської правди”. 

 

02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS / МИТНИЙ СОЮЗ ТА            
ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ  

●  

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

●    

04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

●   

05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА           
ПЕРЕСУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА  

● Rights of workers - the Court of Justice of the European Union ruled             
(13.12.2018), that during their minimum period of annual leave guaranteed by EU            
law, workers are entitled to their normal remuneration, in spite of prior periods of              
short-time working. However, the length of that minimum period of annual leave            
depends on the work actually performed during the reference period; therefore           
periods of short-time working may reduce that minimum period of leave to less than              
four weeks, Judgment in Case C-385/17, Press Release. / Суд ЄС виніс рішення             
(13.12.2018) у якому визначив, що протягом мінімального періоду щорічної         
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відпустки, гарантованої законодавством ЄС, працівники мають право на свою         
звичайну заробітну плату, незважаючи на попередні періоди короткострокової        
роботи. Проте тривалість цього мінімального періоду річної відпустки залежить         
від фактично виконаної роботи протягом звітного періоду; тому періоди         
короткого робочого часу можуть зменшити цей мінімальний період відпустки         
до менш ніж чотирьох тижнів. 

● Recognition of qualifications - The Court of Justice of the European Union ruled             
(06.12.2018) that professional qualifications obtained as a result of taking partially           
overlapping courses must be automatically recognised in all Member States if the            
minimum training conditions, laid down by EU law, are complied with. It is for the               
Member State in which the qualification is issued to ensure that those conditions             
are complied with. See full Judgment in Case C-675/17. / Суд ЄС виніс рішення              
(06.12.2018), що академічні кваліфікації, отримані в результаті проходження        
курсів, що частково накладаються, повинні автоматично визнаватися у всіх         
державах-членах, якщо мінімальні умови навчання, встановлені      
законодавством ЄС, дотримуються державою-членом, в якій видається       
кваліфікація. 

06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО           
НА ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ 

●  

07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА 

●  

08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

●  

09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

 

10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL /           
ЕКОНОМІЧНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ  

● Capital Markets Union - Common EU rules on securitisation will apply as of 1              
January 2019. The new harmonised securitisation rules are an important building           
block of the Capital Markets Union. They will help provide additional funding            
sources for companies, strengthen banks' ability to support the economy and           
spread risks across market participants, while avoiding the excesses that led to the             
financial crisis. See the Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general           
framework for securitisation and creating a specific framework for simple,          
transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC,        
2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No           
648/2012 / Загальні правила ЄС щодо сек'юритизації застосовуватимуться        
з 1 січня 2019 року. Нові гармонізовані правила сек'юритизації є важливою           
складовою частиною Ринку капіталу Європейського Союзу. Вони допоможуть        
забезпечити додаткові джерела фінансування для компаній, зміцнять здатність        
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банків підтримувати економіку та розподіляти ризики між учасниками ринку,         
уникаючи при цьому ексцесів, які призвели до фінансової кризи. 

11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

●  

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

● Energy taxation and security - The Court of Justice of the European Union ruled              
in case C-305/17 (06.12.2018) that Member States may not impose a charge on the              
export of electricity generated in their own territory. Such a charge is not justified by               
the objective of ensuring the security of supply of electricity in the national territory,              
Press release. / Суд ЄС виніс рішення (06.12.2018), що держави-члени не           
можуть стягувати плату за експорт електроенергії, виробленої на власній         
території. Таке нарахування не виправдовується метою гарантування безпеки        
постачання електроенергії на національній території. 

● Energy efficiency - Directive (EU) 2018/2002 of 11 December 2018 amending           
Directive 2012/27/EU on energy efficiency - This Directive establishes a common           
framework of measures to promote energy efficiency within the Union in order to             
ensure that the Union's 2020 headline targets on energy efficiency of 20 % and its               
2030 headline targets on energy efficiency of at least 32,5 %. The Directive lays              
down rules designed to remove barriers in the energy market and overcome market             
failures. / Директива (ЄС) 2018/2002 Європейського Парламенту та Ради від          
11 грудня 2018 року про внесення змін до Директиви 2012/27/ЄС щодо           
енергоефективності - Ця Директива встановлює загальні рамки заходів для         
сприяння енергоефективності всередині ЄС для забезпечення того, щоб        
головні цілі Союзу щодо енергоефективності до 2020 року дорівнювали 20%, а           
2030 року - не менше 32,5%. Директива встановлює правила, спрямовані на           
усунення бар'єрів на енергетичному ринку та подолання ринкових збоїв. 

 

13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА          
ВНУТРІШНІЙ РИНОК  

●  

14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS /         
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

●    

15 ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION / ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ,         
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

● EU carbon market - Report of the European Commission on the functioning of             
the European carbon market, (17.12.2018).  
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● Emissions from vehicles - The EU General Court upheld the actions brought by             
the cities of Paris, Brussels and Madrid and annulled in part the Commission’s             
regulation setting excessively high oxides of nitrogen emission limits for the tests for             
new light passenger and commercial vehicles (cases T-339/16,T-352/16,T-391/16) .         
See Press Release of 13.12.2018. 

16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE / НАУКА, ІНФОРМАЦІЙНІ         
ВІДНОСИНИ, ОСВІТА І КУЛЬТУРА 

●   

17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА 

●  

18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY/ СПІЛЬНА ЗАКОРДОННА        
ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ 

● EU sanctions 
○ Council Implementing Regulation (EU) 2018/1929 concerning restrictive       

measures in respect of actions undermining or threatening the territorial          
integrity, sovereignty and independence of Ukraine (10.12.2018) added nine         
persons involved in 'elections' in '‘Donetsk People’s Republic’ and ‘Luhansk          
People’s Republic’ to sanctions list, Press release. / ЄС додає дев'ять осіб,            
які брали участь у «виборах» у «Донецькій народної республіці» та          
«Луганській народній республіці», до  санкційного списку.  

○ EU Council prolonged economic sanctions against Russia by six months,          
(21.12.2018), Press release. / ЄС продовжує економічні санкції проти РФ          
на шість місяців, стаття “Європейської правди”. 

○ Council Decision (CFSP) 2018/2078 of 21 December 2018 amending         
Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's         
actions destabilising the situation in Ukraine prolonged EU individual         
sanctions by another six months (until 31 July 2019). 

○ The Court of Justice of the EU ruled (19.12.18) that the judgment of the              
General Court of the European Union of 7 July 2017, Azarov v Council be set               
aside and annuls the Council Decision 2015/364 of 5 March 2015 by which             
cancels the restrictive measures imposed on Mr Mykola Yanovych Azarov /           
Суд ЄС скасував санкції проти Азарова, які вже втратили чинність          
(20.12.2018), стаття “Європейської правди”.  

 

19 AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE / ПРОСТІР СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ           
ТА ПРАВОСУДДЯ  

● e-Justice - The Council (06.12.2018) adopted the Strategy and Action Plan on the             
development of e-Justice for the period 2019-2023. E-Justice is a policy through            
which access to justice is simplified and improved while cross-border legal           
procedures are digitalised. E-Justice is not limited to one particular field of law, and              
is aimed at citizens, companies, legal practitioners and judicial authorities. 

● Schengen area - Court of Justice of the European Union in Joined Cases             
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/12/20/7090893/
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11724-2018-REV-4/en/pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525158/en/


 

C-412/17,C-474/17 ruled (13.12.2018) that the Schengen Borders Code precludes         
Germany from requiring coach transport operators of cross-border services to          
check the passports and residence permits of passengers before entering or           
leaving German territory. See Press Release to the Judgment.  

● Schengen Information System - New rules to strengthen the Schengen          
Information System (SIS) entered into force 28.12.2018. The SIS is Europe's           
most widely used information sharing system for security and border management.           
Consulted over 5 billion times by national authorities in 2017, the upgraded            
database will help border guards to better monitor who is crossing the EU's borders;              
support police and law enforcement in capturing dangerous criminals and terrorists;           
and offer greater protection for missing children and vulnerable adults, in line with             
the new data protection rules. 

● Migration - The Global Compact for Migration: cracks in unity of EU representation.             
Article of Prof. Pauline Meline at EU Law Blog Analysis (11.12.2018). 

● Fight against disinformation - European Commission Action Plan against         
Disinformation (5.12.2018). - In view of the 2019 European Parliament elections           
and more than 50 presidential, national or local/regional elections being held in            
Member States by 2020, the EU is presenting today an Action Plan to step up               
efforts to counter disinformation in Europe and beyond. / У зв'язку з виборами до              
Європейського Парламенту 2019 року та понад 50 президентськими,        
національними або місцевими/регіональними виборами, що проводяться в       
державах-членах до 2020 року, ЄС представляє сьогодні План дій для          
активізації зусиль з протидії дезінформації в Європі та за її межами. Press            
release, (5.12.18) / У ЄС представили план протидії російській дезінформації,          
(5.12.2018),  стаття “Європейської правди”. 

 
20 PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

●  

 

The content of this Review does not reflect the official opinion of the European              
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