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Шановний читачу, 

Перед Вами 32-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 1-28 лютого 2019. 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 32nd 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 1-28            
February 2019. 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 

● Верховна Рада ухвалила (07.02.2019) Закон "Про внесення змін до          
Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття        
повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації         
Північноатлантичного договору)"; повідомлення на сайті “Укрінформ”; “ЄС та        
НАТО у Конституції: відповіді на 3 ключових питання” (07.02.2019),         
експертна думка Сергія Солодкого, Центр "Нова Європа", на сайті         
“Європейської правди”. The Ukrainian Parliament has adopted (07.02.2019)         
changes to Constitution confirming Ukraine’s strategic path toward EU and          
NATO membership; the information from UNIAN press agency; ‘The EU and           
NATO in the Ukrainian Constitution: answers to three key-questions’, the          
commentary at the European pravda web-site by Sergiy Solodkyy, New Europe           
Center (in Ukrainian)  

● ‘Policy insights: Scenarios for a Wider Europe’. The paper by Michael            
Emerson from Center for European Policy Studies (CEPS) on enhancing the           
economic and political integration of the entire wider European space with the EU,             
involving all neighbouring states willing to subscribe to EU standards while at the             
same time facilitating the EU’s further enlargement in due course, (02.2019).  

● Anti-dumping - The European Commission has adopted regulation         
imposing definitive safeguard measures on imports of steel products, inter          
alia from Ukraine (01.02.2019), Press release of the European Commission.           
ЄС запроваджує захисні мита на імпорт сталевої продукції, в тому числі з            
України, (01.02.2019), новина з сайту “Європейської правди”. 

● Eastern Partnership Index. The Report prepared by the Eastern Partnership           
Society Forum. Індекс "Східного партнерства": Україна - лідер за          
зближенням з ЄС, (26.02.2019), новина на сайті DW. 
 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

● Уряд затвердив перелік арбітрів для вирішення торговельних спорів         
в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, (06.02.2019),          
повідомлення прес-служби Мінекономрозвитку. The Ukrainian Government       
has approved a list of arbitrators for the settlement of trade disputes within             
the framework of the EU-Ukraine Association Agreement, (06.02.2019),        
press-release of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (in            
Ukrainian). 

● "Environmental Policy and Law", (07.02.2019), periodic review of the main           
events in environmental policy and law in Ukraine prepared by the Resource and             
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64531
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2635688-rada-zakripila-v-konstitucii-kurs-na-es-i-nato.html
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/7/7092568/
https://www.unian.info/politics/10437570-ukraine-s-parliament-backs-changes-to-constitution-confirming-ukraine-s-path-toward-eu-nato.html
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/7/7092568/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/7/7092568/
https://www.ceps.eu/system/files/PI_2019_02_ME_ScenariosfortheWiderEurope.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0027.01.ENG&toc=OJ:L:2019:031:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-821_en.htm
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/02/1/7092324/
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-Index-2017.pdf
https://www.dw.com/uk/%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%B7-%D1%94%D1%81/a-47691831?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml&fbclid=IwAR24-S09pc_uzhbp8ffVbImPvBlnId_Jj1nzTU15FkpjSGuiC9x2ZK4IFMc
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2ffa8e0a-c5cf-4713-b6e4-af65ec96ce4c&title=UriadZatverdivPerelikArbitrivDliaVirishenniaTorgovelnikhSporivVRamkakhUgodiProAsotsiatsiiuMizhUkrainoiuTas
http://www.rac.org.ua/uploads/reviews_archive/2019/en/2018_Jan_eng.pdf


 

Analysis Center “Society and Environment”. "Екологічна політика і право"          
(07.02.2019), інформаційно-аналітичний огляд основних подій у сфері       
екологічної політики та права, підготовлений Ресурсно-аналітичним центром       
«Суспільство і довкілля». 

● Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та          
Європейським Союзом у 2018 році, Урядовий офіс координації європейської         
та євроатлантичної інтеграції та Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань        
європейської та євроатлантичної інтеграції презентував (18.02.2019). The        
Report (in Ukrainian) on the Implementation of the Association Agreement          
between Ukraine and the European Union in 2018, Government Office for           
Coordination of European and Euro-Atlantic Integration and the Office of Deputy           
Prime Minister of Ukraine for European and Euro-Atlantic Integration have          
presented(18.02.2019) 

○ Чи буксує асоціація: що означають "урядові 52%" виконання         
Угоди з ЄС, (22.02.2019), експертна думка на сайті “Європейської         
правди”, Любов Акуленко, виконавчий директор ГО "Український центр        
європейської політики". Does the Association ‘skid’: what does the          
Government’s 52% Association Agreement implementation progress      
mean?, (22.02.2019), the expert opinion at the web-site of European pravda,           
Lubov Akulenko, the Ukrainian Centre for European Policy. (in Ukrainian)   

● Уряд схвалив (20.02.2019) Нацплан управління відходами до 2030         
року, інформація з Урядового порталу. The Government approved the          
National Waste Management Plan until 2030, (20.02.2019), press release at the           
Governmental portal. 

○ Остап Семерак: «Уряд схвалив Національний план управління        
відходами до 2030 року», (20.02.2019), інформація з сайту Міністерства         
екології та природних ресурсів України. 

● Винна географія ЄС та України: нові вимоги до назв. Як вплинуть на             
українських виноробів нові регламенти ЄС щодо географічних зазначень?,        
(19.02.2019), експертна думка на сайті “Європейська правда”, Дарко Якшич,         
експерт з географічних зазначень проекту ЄС "Підтримка розвитку системи         
географічних зазначень в Україні". Wine geography of Ukraine and the EU:            
new requirements on the indications, (19.02.2019), the expert opinion at the           
web-site of European pravda. (in Ukrainian).  

● Уряд ухвалив (20.02.2019) Стратегію розвитку національної системи        
крові в Україні, інформація на сайті Міністерства охорони здоров’я України.          

The Government approved the Strategy for the Development of the National            
Blood System in Ukraine, (20.02.2019), the information from the web-site of the            
Ministry of health of Ukraine (in Ukrainian).  

● Ми його втрачаємо: чому не запрацював "європейський" закон про          
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http://www.rac.org.ua/uploads/reviews_archive/2019/uk/1_Jan_2019_ukr.pdf
https://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementation-report-2018.pdf
https://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementation-report-2018.pdf
https://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementation-report-2018.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/22/7093154/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/22/7093154/
https://menr.gov.ua/news/32669.html
https://menr.gov.ua/news/32669.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-nacplan-upravlinnya-vidhodami-do-2030-roku-gennadij-zubko
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-shvaliv-nacplan-upravlinnya-vidhodami-do-2030-roku-gennadij-zubko
https://menr.gov.ua/news/33133.html
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/02/19/645388/
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/02/19/645388/
http://moz.gov.ua/article/news/urjad-uhvaliv-strategiju-rozvitku-nacionalnoi-sistemi-krovi-v-ukraini
http://moz.gov.ua/article/news/urjad-uhvaliv-strategiju-rozvitku-nacionalnoi-sistemi-krovi-v-ukraini


 

трансплантацію. (25.02.2019), експертна думка на сайті “Європейська правда”,        
Любов Акуленко, Катерина Потапенко, “Український центр європейської       
політики”. We are losing it: why the “European law” on transplantation was not              
adopted, (25.02.2019), the expert opinion at the web-site of European pravda,           
Lubov Akulenko, Kateryna Potapenko, the Ukrainian Centre for European Policy. (in           
Ukrainian)  

● Кабінет Міністрів України схвалив Програму розвитку державної        
статистики до 2023 року (27.02.2019). Вона передбачає модернізацію        
державної статистики через імплементацію міжнародних стандартів та       
регламентів ЄС та повний перехід до процесно-орієнтованої системи        
виробництва статистичної інформації (GSBPM). The Cabinet of Ministers         
of Ukraine approved the State Statistics Development Programme till 2030.  

● Верховна Рада України прийняла в першому читанні зміни до Митного           
кодексу України. Проектом пропонується запровадити дієвий механізм       
інституту АЕО (авторизованого економічного оператора) аналогічний тому, що        
функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання, що         
передбачено статтею 80 Угоди та є одним із основних базисів митного           
співробітництва між Україною та ЄС, (28.02.2019), посилання на офіційний         
портал Верховної Ради України. The bill on the amendments to the            
Customs Code of Ukraine has passed the first reading in the Ukrainian            
Parliament. The draft proposes to introduce an effective mechanism of the AEO            
(authorized economic operator) concept similar to that operating in the EU, with the             
prospect of further mutual recognition as provided for in Article 80 of the             
EU-Ukraine Association Agreement, (28.02.2019), link to the web-site of the          
Verkhovna Rada of Ukraine (in Ukrainian).  

● Верховна Рада України відхилила (28.02.2019) “Проект Закону про         
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних         
регламентів та оцінки відповідності” (№6235) необхідний для адаптації        
українського законодавства до вимог угоди ACAA (Agreement on        
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products). «"Промисловий        
безвіз" не на часі: чому Рада провалила приєднання України до угоди ACAA»,            
стаття на сайті “Європейської правди” The Ukrainian Parliament rejected          
(28.02.2019) the bill No. 6285 introducing amendments required for signing the           
Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial        
Products( ACAA)  

 

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 

● The EU in 2018. General report on the activities of the European Union              
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https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/25/7093150/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/25/7093150/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/rizne/stat_projekt_program.docx
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/rizne/stat_projekt_program.docx
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63291
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63291
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61419
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/1/7093445/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/1/7093445/
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/292fd37c-30d8-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en


 

published by the European Commission (15.02.2019). ЄС у 2018. Звіт           
опублікований Європейською комісією, у якому йдеться про головні ініціативи         
та досягнення ЄС за останній рік. (15.02.2019). (англійською) 

● The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and           
Directives in horizontal situations. Article of L.S. Rossi, Judge of the Court of             
Justice of the European Union on EU Law Blog Analysis (25.02.2019) Зв’язок             
між Хартією основних прав Європейського Союзу та Директивами у         
горизонтальних ситуаціях. Стаття Л.С. Россі, Суддя Суду ЄС для EU Law           
Analysis (25.02.2019). (англійською)   

● Annual Report 2018 of the European Data Protection Supervisor.          
(26.02.2019). Річний звіт за 2018 рік Уповноваженого ЄС із захисту           
даних. Річний звіт дає змогу розібратися у діяльності Уповноваженого у 2018           
році, включаючи зусилля щодо підготовки нового законодавства. (26.02.2019). 

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

●  

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

● Organic farming - the Organic production logo of the European Union cannot             
be placed on meat derived from animals that have been slaughtered in accordance             
with religious rites without first being stunned, the Court of Justice of the European              
Union rulled (26.02.2019), press release. Знак органічної продукції ЄС не           
може бути розміщений на м’ясі, яке походить від тварин, які були забиті            
відповідно до релігійних ритуалів без попереднього оглушення, (26.02.2019),        
Рішення Суду ЄС, прес-реліз. (англійською)  

04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

●   

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

● Social security for migrant workers - the EU Court of Justice ruled that              
under EU law it is not necessary that a person pursues an activity as an employed                
person in a Member State in order to be entitled to family benefits in respect of his                 
children living in another Member State. Further, that entitlement to family benefits            
is not limited to cases where the claimant was previously in receipt of a contributory               
benefit (Judgment of 07.02.2019 in Case C-322/17 Eugen Bogatu v Minister for            
Social Protection). Соціальне забезпечення для працівників-мігрантів. У        
рішенні C-322/17 Суд ЄС вирішив, що відповідно до права ЄС, не є            
необхідним, щоб особа здійснювала діяльність як працевлаштована особа в         
державі-члені, щоб мати право на отримання сімейних виплат у відношенні до           
своїх дітей, які проживають в іншій державі-члені. Крім того, право на           
отримання сімейних пільг не обмежується випадками, коли позивач раніше         
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/292fd37c-30d8-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://eulawanalysis.blogspot.com/2019/02/the-relationship-between-eu-charter-of.html?fbclid=IwAR3FJgnpmiO-5mTRt7UjKVurj-vmkQEydU2r-F1_qVVnTlRi_pt0Yj_lrm4
https://eulawanalysis.blogspot.com/2019/02/the-relationship-between-eu-charter-of.html?fbclid=IwAR3FJgnpmiO-5mTRt7UjKVurj-vmkQEydU2r-F1_qVVnTlRi_pt0Yj_lrm4
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/annual-reports/2018-annual-report-new-era-data-protection_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/annual-reports/2018-annual-report-new-era-data-protection_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190015en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190015en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210563&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1298577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210563&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1298577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210563&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1298577


 

отримував допомогу. (англійською)   

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 

● State aid - the General Court of the EU annulled the Commission’s decision              
classifying the tax regime of four Spanish professional football clubs as State aid             
(Judgments of 26.02.2019 in Cases T-679/16 Athletic Club v Commission and           
T-865/16 Fútbol Club Barcelona v Commission). Державна допомога - У           
своїх рішеннях від 26.02.2019 T-679/16 Athletic Club v Commission and T-865/16           
Fútbol Club Barcelona v Commission Суд ЄС скасував рішення Європейської          
комісії, яке класифікувало податковий режим для чотирьох іспанських        
професійних футбольних клубів як державну допомогу (англійською).  

 
09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

●  
  

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

●  

11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

● EU association agreements - ‘The meaning of “association” under EU law.            
The study of the law and practice of EU association agreements’, the study,             
commissioned by the European Parliament, analyses the law and practice of EU            
association agreements. It maps out different types of association agreements          
concluded on the legal basis of Article 217 TFEU and identifies the key features              
characterising the nature of association under EU law, (February 2019).  

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

● Energy Union - the EU Council reached the political agreement to ensure that              
pipelines with third countries comply with EU gas rules, (12.02.2019), press release            
of the European Commission. Енергетичний союз - Єврокомісія вітає          
попередню політичну домовленість для забезпечення того, що трубопроводи з         
країнами з-поза меж Євросоюзу відповідають газовим правилам ЄС,        
(12.02.2019), прес-реліз з сайту Представництва ЄС в Україні. 

○ Nord Stream-2 під контролем: чому рішення ЄС не означає поразки           
України, (13.02.2019), стаття на сайті “Європейської правди”, Олена        
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-679/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-865/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-679/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-865/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-865/16
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1069_en.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/58084/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%89%D0%BE_uk
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/02/13/7092779/


 

Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ з питань європейської        
інтеграції.  

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

● Copyright - the EU Council reached (13.02.2019) a provisional agreement with            
the European Parliament on a draft directive that introduces changes to existing EU             
copyright rules as part of creating a true EU digital single market.rules adjusted to              
the digital age, press release of the Council of the EU. ЄС узгодив реформу               
авторського права у добу цифрових технологій, (14.02.2019), інформація з         
сайту “Європейської правди”. 

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  

●  

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

● Water management - European Commission Report on the implementation of the           
Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods Directive (2007/60/EC) 

17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА 

●  

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

● EU Sanctions 2018 Year-in-Review (January 2019). EU sanction programs.          
EU enforcement and jurisprudence, publication by Dentons.  

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

● Asylum - European Asylum Support Office (EASO) new Practical Guide on the            
best interests of the child in asylum procedures (20.02.2019). The aim of this             
practical guide is to help to identify and highlight the key milestones for the              
implementation of the best interests of the child. This is done in order to support               
EU+ states in applying the best interests principle and enhancing the guarantees            
within asylum procedures for children. EU+ states should establish child-friendly          
asylum processes that ensure the protection of the child throughout the procedure            
in line with EU and international law. 
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/13/eu-copyright-rules-adjusted-to-the-digital-age/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/02/14/7092803/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0095
https://www.dentons.com/-/media/34e603d64ce64acba1944afe5e5af072.ashx
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf


 

20 PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

● European Papers. A Journal on Law and Integration (Special edition on EU             
citizens’ rights). 

 

 

The content of this Review does not reflect the official opinion of the European              
Union. Responsibility for the information and views expressed in the Review           
lies entirely with the authors. 
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http://www.europeanpapers.eu/sites/default/files/EP_eJ_2018_3.pdf

