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Європарламент підтримав безвіз для України
Європейський
парламент у четвер
підтримав скасування
короткострокових
шенгенських віз для
українців.
За відповідне рішення
проголосувала більшість
європейських депутатів - 521 (75
- проти, 36 - утримались).
ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ: Тепер питання

безвізу для України мають
розглянути Комітет постійних
представників (COREPER) - 26
квітня - і пізніше Рада міністрів
Євросоюзу.
У випадку позитивного
рішення документ підпишуть
та опублікують в офіційному
журналі Євросоюзу.
Від моменту публікації
безвізовий режим запрацює
через 20 днів, орієнтовно - з 11
червня.

ПОЇЗДКИ БЕЗ ВІЗ: Право
на безвізові поїздки до ЄС
мають отримати власники
біометричних закордонних
паспортів. Подорожувати можна
буде: на 90 днів щопівроку; без
права роботи; до всіх країн ЄС,
за винятком Великої Британії та
Ірландії.
Водночас українці зможуть
їздити без віз до чотирьох країн,
що не належать до ЄС, проте
є членами Шенгенської зони -

Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії
та Швейцарії.
Разом з тим, як пояснювали
раніше у Єврокомісії, після
запровадження безвізового
режиму громадянам України
потрібно буде надавати
на вимогу митників низку
документів, щоби «довести
належний матеріальний стан та
мету подорожі».
Прикордонники теоретично
можуть вимагати показати

Вітаємо з Воскресінням Христовим!

підтвердження проживання,
запрошення або бронювання
готелю, а також зворотній
квиток та гарантії фінансової
спроможності. Фінансову
спроможність зазвичай доводять
випискою з рахунку або ж
наявністю готівки у розрахунку
50 доларів на добу перебування.
Ці документи прикордонники
країн ЄС іноді просять показати
і зараз, за наявності шенгенської
візи. /ВВС/

Економічне
зближення
України з ЄС
Експерти Міжнародного Валютного
Фонду (МВФ) вважають, що економічне
зближення України з
Євросоюзом можливе при її боротьбі з
корупцією.

Дорога Українсько Громадо!
Вітаємо всіх з надходячим Великим святом - Воскресінням Христовим! Хай з вами завджи буде милосердна
Божа ласка, в Україні наступить мир і благословення, а світлий празник принесе добро, мудрість та злагоду.
Бажаємо всім успіхів, здоров’я, щирості і ласки, щастя, багато усмішок і радості у ваших домівках.
Нехай спів Великодніх дзвонів наповнить всіх вірою, надією і добрими сподіваннями. Бажаємо радісних і
щасливих Великодніх свят! З Воскресінням Христовим! Христос Воскрес!

Союз Українців у Великій Британії

Зниження рівня корупції
в Україні до середнього
рівня по Євросоюзу надало б можливість підвищити подушне ВВП країни
до 2040 року до 50% від
середньоєвропейського
і на 20% вище теперішнього.
«Отримані результати свідчать про те, що
скорочення корупції може
суттєво сприяти прискоренню економічного
зближення з Європейським союзом», – наголошується в дослідженні
МВФ, оприлюдненому в
рамках третього перегляду програми розширеного

фінансування EFF для
України.
Згідно з ним, відсутність
боротьби з корупцією
в Україні до 2040 року
подушного ВВП досягне
лише 30% від середньоєвропейського.
Як приклади скорочення відставання від
Євросоюзу вони наводять Польщу, Румунію та
Латвію, які у 1992 році
починали свій перехід з
аналогічного українському рівня ВВП на душу
населення, але відтоді
пішли далеко вперед.
«Три країни не займають особливого місця за
показниками боротьби з
корупцією в Євросоюзі,
але є хорошим еталоном,
оскільки вони мали такий
самий рівень ВВП на душу
населення на початку
переходу до ринкової
економіки..., а в 2015 році
в середньому ВВП на душу
населення в них утричі
вище, ніж в Україні», –
констатує МВФ.

Interfax-Україна

Україна і Канада: співпраця в оборонній сфері
3 квітня міністри оборони
України і Канади Степан
Полторак і Харджит Саджжан підписали «Угоду про
оборонне співробітництво
між Міністерством оборони
України та Міністерством
національної оборони і
Збройними силами Канади».
Міністр оборони Канади

Харджит Саджан заявив, що
наступним кроком у розвитку
співпраці в сфері оборони між
Канадою та Україною стане
відкриття ринку зброї.
«Відносини між Канадою
та Україною є унікальними.
Підписання оборонної угоди
дозволить нам мати набагато
грунтовніші та предметніші
дискусії з різних тем. Тож
внесення України до Автома-

тичного контрольного списку
країн по вогнепальній зброї
стане наступним кроком»,
- сказав Саджан, але не
назвав, коли Україна зможе
купувати зброю. Він додав, що
підписання оборонної угоди є
«дуже важливим кроком перед
тим, як ми дійдемо до Автоматичного контрольного списку».
Automatic Firearms Country
Control List визначає країни,

до яких Канада дозволяє
внутрішнім виробникам
постачати зброю. До нього
включені 35 країн.
Канада поставляє в Україну
медикаменти, військову
форму, ковдри і катери
військового призначення, а
канадські інструктори тренують
українських військовослужбовців.

Укрінформ

