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ВСТУП

Не дивлячись на зміну політичних курсів, наявність різного
роду дискусій щодо
необхідності та
доцільності вступу
України до ЄС,
феномен цього
утворення був і
залишається
предметом вивчення у
різних напрямках
науки та практики.

На жаль,
поінформованість
громадян щодо
функціонування інституцій Європейського союзу, основних етапів
утворення т. д. в літературі дається досить фрагментарно та складно,
що,  з одного боку не дає широким верствам населення хоча б в
основному зрозуміти феномен ЄС, а з іншого – спотворює уявлення
про його існування та функціонування.

Восени минулого року в рамках проекту URPLAC,  що став
можливим завдяки сприяння Школи вищого корпусу державної
служби, було проведено ряд семінарів-тренінгів, на яких надані
відповідні матеріали та рекомендації щодо вивчення ЄС.

Саме вказані матеріали з отриманих занять та окремі власні
напрацювання автора лягли в основу вказаного
навчально-методичного посібника, метою якого є просто і доступно
розкрити питання щодо створення Інституційної структури ЄС,
джерел його права та адаптації українського законодавства до
стандартів ЄС.

9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Робер
Шуман вперше публічно висловив ідеї, які привели до створення
Європейського Союзу. Тому 9 травня відзначається як день
народження ЄС.

Еволюція європейських співтовариств мала свою історію:



Паризький договір 1951
Париз́ький до́говір (англ. Treaty of Paris; фр.

Traité de Paris) — Договір про заснування
Європейської спільноти з вугілля та сталі; перший
з чотирьох основоположних договорів
Європейського Союзу (разом з Римськими
договорами і Договором про Європейський Союз).

Підписаний в Парижі 18 квітня 1951 року,
набув чинності 23 липня 1952 року, втратив
чинність 23 липня 2002 року.

18 квітня 1951 р. було підписано Договір про заснування
Європейського співтовариства вугілля та сталі (Паризький Договір).

1954 р. створено Європейське оборонне співтовариство;
Європейське політичне співтовариство

Інституційна структура ЄС:

Європейське співтовариство вугілля та сталі (ЄСВС)

Вищий орган

Рада міністрів

Парламентська асамблея

Суд

25 березня 1957 р. укладено  Договір про заснування
Європейського економічного співтовариства (ЄЕС); Договір про



Римські договори (англ. Treaties of
Rome) — два основоположні євроінтеграційні
договори, підписані в Римі 25 березня 1957
року: Договір про заснування Європейської
економічної спільноти і Договір про
заснування Європейської спільноти з атомної
енергії. Договори підписали
країни-засновниці — Бельгія, Італія,
Люксембурґ, Нідерланди, Федеративна
Республіка Німеччина та Франція. Після
перейменування Європейської економічної
спільноти на Європейську Спільноту, згідно з
Договором про Європейський Союз,
відповідний Римський договір почали
називати «Договором про заснування
Європейської Спільноти», і коли говорять
«Римський договір», в однині, найчастіше
розуміють саме його.

заснування
Європейського
співтовариства
атомної енергії
(Євратом) (т. зв.
Римські договори).

Європейське
економічне
співтовариство

Відповідно до
статті 2 Договору про
ЄЕС

"Завданням
Співтовариства є
забезпечення шляхом
створення спільного
ринку та поступового наближення економічних політик держав -
членів, сприяти через Співтовариство гармонійному розвитку
економічної діяльності, сталому та збалансованому зростанню,
зміцненню стабільності, прискореному підвищенню Європейське
економічне співтовариство.

Розглянемо основні положення вказаної статті
детальніше:

Спільний ринок включає в себе:

1. Митний союз
Митний союз існує з 1 липня 1968 р. В союзі скасовано тарифи

та кількісні обмеження між державами-членами, а також
запроваджено спільний зовнішній митний тариф

2. „Чотири свободи" та  адаптацію законодавства
(чотири свободи: вільний рух товарів, осіб, послуг та

капіталу).

3. Правила щодо конкуренції



4. Державну допомогу

Спільні політики ЄЕС:

• Спільна торговельна політика.

• Спільна політика в галузі сільського та рибного
господарства.

• Спільна політика в галузі транспорту.

• Соціальна політика.

• Асоціація заморських країн та територій.

Інституційна структура розглядуваних співтовариств мала
наступну будову:

ЄСВС ЄЕС / Євратом

Вищий орган

Рада міністрів

Парламентська
асамблея

Суд правосуддя

Парламентська
асамблея / Європейський

Парламент

Рада

Комісія

1957 р. Була підписана  Конвенція про деякі інституції,
спільні для Європейських співтовариств, а в 1965 р. - Договір про
злиття (Договір про створення єдиної Ради та єдиної Комісії, що
скасована Договором про Європейський Союз).

Після підписання вказаних актів інституційна структура ЄС
виглядала наступним чином:

Парламентська асамблея /
Європейський Парламент



Ст. 8а: простір без
внутрішніх кордонів, в межах
якого забезпечується вільний
рух товарів, осіб, послуг та
капіталу (до 31.12.1992)

Рада

Комісія

Суд правосуддя

В 1979 р. відбулись перші прямі вибори до Європейського
Парламенту. Підставою для вказаних подій стало наступне:

1. Акт про вибори представників Асамблеї на основі
прямого загального виборчого права – 1976 р. (ратифікований
національними парламентами).

2. Демократична легітимність
3. Декларація про демократію  та основоположні права

1977 р.

В 1986 році приймається
Єдиний європейський акт,
результатом чого стає:

1. Створення внутрішнього
ринку.

Із чисельністю населення 457
мільйонів, сьогодні Європейський Союз є найбільшим
внутрішнім ринком у світі.

В зв’язку з прийняттям вказаного документа попередні
договори переглядаються з метою:

поліпшити економічну та соціальну ситуацію за рахунок
поширення спільних політик та досягнення нових цілей ;

"забезпечити краще функціонування Співтовариств"
Єдиний європейський акт - 1986 р.

2.  Інституційна реформа,  проведення якої призвело до:
Розширення сфери застосування голосування на основі

кваліфікованої більшості .



Напрацювання міжінституційного діалогу (процедура
співпраці).

Розширення виконавчих повноважень Комісії

3. Поява нових сфер діяльності Співтовариства, зокрема:

економічного та соціального згуртування (Європейський
фонд регіонального розвитку);

дослідницької діяльності та розвитку технологій;

діяльності у сфері охорони довкілля.

4. Посилання на Договір про економічний та монетарний
союз

5. Співробітництво у сфері зовнішньої політики
(Європейське політичне співробітництво, Європейська Рада).

1992 рік – прийняття Договору про Європейський Союз
(Маастрихтський Договір), метою якого є:

посилити демократичну легітимність інституцій;
підвищити ефективність інституцій;
створити економічний та монетарний союз;
посилити соціальний вимір Співтовариства;
створити спільну зовнішню та безпекову політику.



Рис. 2. Будівля провінційного уряду, де була підписана
угода

Маастрихтський договір (англ. Maastricht Treaty)
(формально, Договір про утворення Європейського Союзу),
також відомий, як договір про
Європейський Союз (ДЄС),  був
підписаний 7 лютого 1992 року в
місті Маастрихт (Нідерланди) між
членами Європейської спільноти і
набрав чинності 1 листопада 1993.
Це призвело до утворення
Європейського Союзу. Договір став
результатом окремих консультацій
стосовно політичного і валютного
союзів.

Маастрихтський договір
передбачав запровадження спільної
валюти євро та засновану на трьох

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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стовпах структуру ЄС. Європейський Союз об’єднав Європейські
спільноти та дві інших підвалини політичної співпраці: спільну
зовнішню та безпекову політику і співпрацю у сфері правосуддя та
внутрішніх справ. Також договором запроваджувалась посада
європейського омбудсмена, Комітет регіонів, узгоджувалась
процедура спільного ухвалювання рішень, а також розширювалась
сфера застосування процедури голосування кваліфікованою
більшістю. Ратифікація Договору про ЄС наразилася на значні
перешкоди. Зокрема, референдум у Данії 1992 року відкинув її;
лише повторний референдум наступного року відкрив шлях до
ратифікації Угоди.

Початково регулювання в межах Європейських спільнот
стосувалось переважно питань у сфері економіки та торгівлі. Серед
владних інституцій найширші владні повноваження отримали
Європейська Комісія та Європейський суд, обидва формально
незалежні від урядів країн цієї спільноти, маючи багато
повноважень всередині країн-членів. Європейський парламент
обирається безпосередньо громадянами членів Європейської
спільноти.

Засновники Європейського Союзу  задекларували наміри
щодо подальшого делегування організації ширших повноважень у
зовнішній політиці, військовій галузі і судочинстві, що знайшло
вияв у подальшій еволюції ЄС . Дані наміри зіштовхнулись із
необхідністю тривалих узгоджень із національними урядами.

Маастрихтський Договір вважається договором, який
заснував ЄС, цим договором внесено зміни до попередніх договорів
про заснування.

Вказаний договір має наступну структуру:

1.Преамбула
2. Розділ I - положення, що є спільними для Співтовариств,

спільної зовнішньої політики, судового співробітництво;
3. Розділи II, III та IV - положення, якими внесено зміни у

Договори про ЄЕС, ЄСВС та ЄСАЕ;
4. Розділ V - положення, які стосуються спільної зовнішньої

та безпекової політики;

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
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І опора Співтовариств

- Європейське
Співтовариство

- ЄСВС (до 2002)
- Євроатом

ІІІ
Співробітництво у
сфері юстиції та
внутрішніх справ

ФУНДАМEНТ

Зміни (Ст. 48 ДЄС), членство (Ст. 49 ДЄС)

5. Розділ VI - положення про співробітництво в сфері
юстиції та внутрішніх справ;

6. Розділ VII - кінцеві положення.

"Структура опор" Європейського Союзу

ФРОНТОН

ІІ

Спільна
зовнішня та
безпекова
політика



Як цілі ЄС визначаються (зокрема):
Створення

економічного та монетарного
союзу, у тому числі
запровадження єдиної
валюти.

Спільна зовнішня та
безпекова політика, у тому
числі поступове визначення
спільної політики в сфері
оборони.

Запровадження громадянства ЄС.
Співробітництво в сфері юстиції та внутрішніх справ.
Розвиток acquis communautarire.

Право Співтовариства створює новий правопорядок у
міжнародному праві, на користь якого держави обмежили свої
суверені права, і суб’єктами якого є не лише держави-члени, а й їх
громадяни1.

Дотримання принципу субсидіарності.

Зміни, що внесені  до Договору про ЄС:

1 Case 26/62, VAN Gend en Loos v. Nederlandse Administraatie der Belastingen [1963] ECR 1.

1.  Нові сфери діяльності Співтовариства

Acquis communautaire (“спільний доробок”) – французький
термін, що використовується в рамках Європейського Союзу та
вживається для визначення норм, напрацьованих за час існування
Європейського Співтовариства, які мають сприйматися як факт
країнами, що вступають до Союзу, і не підлягають обговоренню, і
не можуть бути змінені або усунені шляхом переговорів



• візи, освіта, культура, охорона громадського здоров'я, захист
інтересів споживачів, транс'європейські транспортні мережі,
енергетика, телекомунікації, промислова політика, співробітництво
заради розвитку

Процедура спільного прийняття рішень
Розширення системи голосування на основі кваліфікованої

більшості
Економічний та монетарний союз
Принцип субсидіарності.

1. Право на вільне переміщення та проживання в
межах Співтовариства;

2. Право голосувати та висувати свою кандидатуру
на європейських та муніципальних виборах у державі
проживання;

3. Право на захист з боку дипломатичних або
консульських установ держави - члена, яка не є країною
походження цього громадянина, на території третьої країни,
в якій держава походження цього громадянина не має
представництва;П

ра
ва

гр
ом

ад
ян

:

4. Право на подання клопотань до Європейського
парламенту та подання скарг Омбудсмену.

2.  Інституційні зміни

3. Європейське громадянство
„Кожен громадянин

держави-члена ЄС є
громадянином
Європейського Союзу»



4. Економічний та монетарний союз, в рамках якого держави
члени зобов’язані:

1. Забезпечити координацію економічних політик,

2. Передбачити багатосторонній нагляд за такою
координацією,

3. Дотримуватися фінансової та бюджетної дисципліни.

Метою монетарної політики є запровадження  єдиної валюти
та забезпечення її стабільності завдяки стабільності цін та повазі до
ринкової економіки.

Запровадження єдиної валюти пройшло наступні етапи:
1. Лібералізація руху капіталу (з 1 січня 1990 р.).
2. Зближення економічних політик держав-членів (з 1 січня

1994 р.).
3. Створення єдиної валюти та заснування Європейського

центрального банку (ЄЦБ) (з 1 січня 1999 р.).



В 1997 р. підписано Амстердамський Договір.

Мета - створити політичні та інституційні умови, які б
дозволили Європейському Союзу відповідати на виклики, такі як
швидкі зміни міжнародної ситуації, глобалізація економіки та її
вплив на зайнятість, боротьба з тероризмом, міжнародна
злочинність та наркоторгівля, екологічні проблеми та загрози
громадському здоров'ю.

Амстердамський договір (англ. Treaty of Amsterdam)  —  є
результатом міжурядової конференції, яка розпочала свою роботу на
засіданні Європейської Ради в Турині 29 березня 1996 р. Договір
ухвалено на засіданні Європейської Ради в Амстердамі 16-17 червня
1997 р.; 2 жовтня 1997 р. його підписали міністри закордонних справ
п'ятнадцяти держав-членів.

Набрав чинності 1 травня 1999 р. після ратифікації в усіх
державах-членах згідно з національними конституційними
вимогами.

З юридичного погляду вносить поправки у деякі положення
Договору про ЄС, Договору про створення Європейської Спільноти
та інших відповідних актів.

На сесії Європейської ради, що проходила на вищому рівні в
Амстердамі в червні 1997 р., був у цілому схвалений проект
Договору, підготовлений під час роботи Міжурядової конференції.
У жовтні 1997 р. договір був остаточно схвалений головами держав
та урядів країн-членів ЄС.  Його повна назва - Амстердамський
договір про зміни Договору про Європейський союз, договорів, що
затверджували європейські співтовариства та пов’язаних з ним
актів.

На відміну від Міжурядової конференції, де питання спільної
зовнішньої політики та політики безпеки носили більше
декларативний характер і обмежувалися лише загальною
постановкою проблеми, положення Амстердамського договору були
більш конкретними. Ідея підвищення ролі Європейського союзу в
цій сфері була досить чітко виражена. Колишнє положення
Маастрихтської угоди, що передбачало подвійну відповідальність за
визначення та реалізацію спільної зовнішньої політики та політики
безпеки Європейського союзу та країн-членів було замінено на інше,
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http://uk.wikipedia.org/wiki/1999


де лишився тільки Союз. Вищим виконавчим органом, який має
визначати принципи, розробляти спільну стратегію, проводити
спільні заходи, а також закріплювати систематичне співробітництво
держав-членів, є Європейська рада. Одночасно було введено
положення про "активну, беззаперечну і в дусі лояльності та
взаємної солідарності підтримку країнами-членами спільної
політики Союзу.  Ця ж стаття формулює основні цілі ЄС в таких
напрямках:

·  захист спільних цінностей, фундаментальних інтересів,
назалежності та інтегрованості Союзу у відповідності з принципами
Статуту ООН;

· посилення безпеки Союзу в усіх аспектах;
·збереження миру та посилення міжнародної безпеки згідно з

принципами Статуту ООН, Хельсинського Заключного акту та
Паризької хартії;

·підтримка міжнародного співробітництва;
·розвиток та консолідація демократії, повага прав людини та

фундаментальних свобод.
В той же час не слід значно перебільшувати підвищення ролі

ЄС у формуванні спільної політики. Як зазначає спеціальна
Декларація № 3, ні положення Амстердамського договору, ні угоди,
що на них спираються, не означають, що держави-члени
поступаються своїми повноваженнями Європейському союзу. Крім
того, Амстердамський договір не вніс принципових змін в таку
важливу сферу спільної політики, як воєнне співробітництво.

Відносини ЄС із Західноєвропейським союзом та НАТО в
основному залишились на колишньому рівні. ЗЄС продовжує
виконувати функції, визначені ще Маастрихтською угодою, в якості
інтегральної частини розвитку ЄС. ЗЄС здійснює допомогу ЄС при
розробці оборонних аспектів спільної зовнішньої політики та
політики безпеки (ст."І".7 ). Що стосується НАТО, то ця організація
продовжує розглядатися державами-членами ЄС як основа воєнної
системи Європи, а політика ЄС має враховувати як специфічний
характер воєнної політики окремих країн-членів, так і зобов’язання
країн-членів, що входять в систему НАТО.

Згідно тексту Амстердамського договору значним змінам
підлягла організаційно-управлінська структура спільної зовнішньої
політики та політики безпеки. Значно підвищена роль



Європарламенту, з яким має консультуватися Голова Європейської
ради. Держави-члени можуть передавати на розгляд Раді питання,
що стосуються спільної зовнішньої політики та політики безпеки.
Голова Ради може скликати надзвичайні засідання Ради. Вводиться
нова посада Верховного Голови з питань спільної зовнішньої
політики та політики безпеки. Особа, що займає цю посаду,
одночасно є Генеральним секретарем Ради і має свій виконавчий
апарат - відділ планування політики та раннього попередження.

Нові сфери діяльності ЄС за Амстердамською угодою стали:
політика зайнятості;
Шенгенський acquis;
посилене співробітництво;
захист основоположних прав/

2000 р. – підписання Ніццького договору, метою якого стало:
підготувати Європейський Союз до розширення шляхом

перегляду установчих договорів у чотирьох ключових напрямках:
Розмір та склад Комісії;
Визначення ваги голосів у Раді;
Розширення сфери застосування голосування на основі

кваліфікованої більшості;
Спрощення посиленого співробітництва.

Ніццький договір (англ. Treaty of Nice) — змінює окремі
положення Договору про Європейський Союз, Договору про
заснування Європейської Спільноти та деяких пов'язаних з ними
законодавчих актів. Ухвалили в грудні 2000 року на засіданні
Європейської Ради в Ніці; підписали 26 лютого 2001 року. Ніццький
договір є результатом роботи міжурядової конференції, що
відкрилася у лютому 2000 року, і завданням якої було підготувати
європейські інституції до розширення.

Головні зміни полягають в обмеженні складу Комісії,
розширенні сфери застосування кваліфікованої більшості,
визначенні нової ваги голосів у Раді міністрів, реформування
процедури тіснішої співпраці. Окрім цих чотирьох ключових
питань, велику увагу приділено спрощенню договорів, розподілові
повноважень, леґітимізації Хартії основних прав та визначенню ролі
національних парламентів. До договору додається Декларація про
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%86%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83


майбутнє Союзу (Ніццька декларація), де визначено подальші кроки
інституційної реформи.

Ніццький договір ратифікували всі держави-члени, і вона
набрала чинності 1 лютого 2003 року.

Інституційні зміни (за Ніццьким договором):
ü Рада - нове визначення ваги голосів в Раді: коригування у

визначенні ваги голосів на користь держав-членів з більшою
чисельністю населення та перерозподіл голосів серед 25, а пізніше
27 держав-членів.

ü Комісія - майбутні зміни у складі, розширення
повноважень Президента, зміна способу його призначення.

ü Реформа судової системи- новий розподіл завдань між
Судом ЄС та Судом першої інстанції,  а також можливе створення
спеціалізованих судових палат.

ü Інші інституції:
Парламент: розширення сфери застосування процедури

спільного прийняття рішень та коригування кількості місць, що
надаються кожній чинній або майбутній державі-члену. Рахункова
палата, Європейський комітет з економічних та соціальних питань
та Комітет регіонів: склад та призначення членів.

Конституційний Договір
Декларація про майбутнє ЄС. Вказаним документом

визначено:
ü Більш чітке розмежування сфер відповідальності між

Європейським Союзом та державами-членами;
ü Статус Хартії основоположних прав Європейського

Союзу;
ü Спрощення установчих договорів;
ü Роль національних парламентів у європейській

архітектурі.

http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003


Конституційний Договір
ü Скасування структури, що базується на "опорах"
ü Нема Європейського Співтовариства - лише Європейський

Союз
ü Символіка на зразок державної
ü ЄС має правосуб'єктність
ü Звичайна законодавча процедура  спільне прийняття рішень

та голосування на основі кваліфікованої більшості
ü Інституційні зміни
ü Принцип верховенства права ЄС в основному тексті
ü Хартія основоположних прав включена до складу

установчого договору
ü Європейські закони / Європейські рамкові закони
ü Міністр закордонних справ.

На сучасному етапі основоположну роль щодо особливостей
інституційної системи ЄС відіграє Лісабонський договір 2007 року.
Основними положеннями вказаного документу є:

ü Скасування структури, що базується на «стовпах»
ü Відсутність символіки на зразок державної
ü ЄС має правосуб'єктність
ü Звичайна законодавча процедура - спільне прийняття

рішень та голосування на основі кваліфікованої більшості
ü Інституційні зміни
ü Відсутність принципу верховенства права ЄС в основному

тексті
ü Хартія основоположних прав не є частиною установчого

договору, хоча і є обов'язковою
ü Не передбачено Європейських законів, Європейських

рамкових законів
ü Не передбачено Міністра закордонних справ. Передбачено

представника Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки
ü Європейська служба зовнішньої діяльності.



Країни – засновники ЄЕС:

1973 р.: Співтовариство охоплює дев’ять держав-членів та
формує власні спільні політики

• Великобританія
• 1960 р.  –  Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) –

Великобританія, Австрія, Данія, Норвегія, Швейцарія, Швеція,
Португалія

• Данія
• Ірландія
• acquis communautaire
• Французьке вето 1963 р.
• Нова заявка 1967 р. – + Норвегія – Вето Де Голя
• Розширення 1972 року (набуло чинності з 1973 р.)



1-е розширення: 1973 рік



1981 рік – відбулося Перше Середземноморське розширення
Греція – 1979 р. (1981 р.) після диктатури (негативна позиція

Комісії) мета – підтримка демократії.

2-ге розширення: 1981 рік.

Португалія та Іспанія – 1985/1986 рр.

Вихід Гренландії – 1985 р.



3-тє розширення: 1986 р.



1995 р.: ЄС розширюється до 15 членів (приєднання Швеції,
Фінляндії та Австрії).

4-те розширення: 1995 р.



2004 р.: мав місце найбільший раунд розширення за всі часи.
Приєдналися: Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія,
Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія

5-те розширення: 2004 р.



В 2007 році приєдналися Болгарія та Румунія. Всього – 27
держав-членів.

6-те розширення: 2007 р.



Правова природа ЄС
Стаття 1 Договору про ЄС:
Цим Договором ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ засновують

між собою ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (надалі -  «Союз»),  якому
держави-члени надають повноваження для досягнення їхніх спільних
цілей.

Стаття 1-1 (Договір про запровадження конституції для Європи)
1. Враховуючи прагнення громадян та держав Європи будувати

спільне майбутнє, цією Конституцією засновується Європейський
Союз, якому держави-члени надають повноваження, необхідні для
досягнення їх спільних цілей.

2. Союз координує політики, за допомогою яких держави-члени
мають намір досягати ці цілі, а також реалізує у Спільнотворний
спосіб повноваження, які вони надають йому.

ЄС - це (єдина) міжнародна організація

• Створена договором між державами-членами;

• Правосуб'єктність;

• Принцип наданих повноважень

• Держави-члени залишаються "Господарями Договорів"
п Стаття 48 - зміна установчих договорів "може, зокрема,

сприяти розширенню або скороченню повноважень, наданих Союзу за
цими договорами";

• Підлягає ратифікації усіма державами-членами

• Спрощений порядок перегляду (не може збільшувати
повноваження Союзу, передбачені договорами): підлягає
затвердженню державами-членами згідно з їх відповідними
конституційними вимогами.



• Стаття 50 – вихід з ЄС.

Конституційна природа ЄС.

Стаття 1 Договору про Європейський Союз
Цей Договір позначає новий етап процесу створення дедалі

міцнішого союзу між народами Європи, де рішення приймаються
якомога відкритіше та ближче до громадянина.

Союз ґрунтується на цьому Договорі та на Договорі про
функціонування Європейського Союзу (надалі – «Договори»). Ці два
договори мають однакову юридичну силу. (…).

Звичайне міжнародне законодавство не визначає механізму його
застосування у внутрішній структурі держави. За моністичним
підходом – міжнародне і національне законодавство є єдиним; при
прийняття – стає єдиним (дуалістичний підхід).

Мета установчих договорів – інтеграція; причому –  не лише
співробітництво між державами-членами, але й інтеграція народів,
передача повноважень від держав - членів до ЄС, Конституційна
природа установчих договорів.

• Суд ЄС виконує роль конституційного суду

Справа "Коста проти ЕНЕЛ", 1964 р.
"На відміну від звичайних міжнародних договорів, Договором

про ЄЕС було створено власну правову систему,  яка ...  стала
невід'ємною частиною правових систем держав-членів, і яку суди цих
держав зобов'язані застосовувати. Через створення Співтовариства з
необмеженим терміном існування, яке має власні інституції, власну
суб'єктність, власну правоздатність і здатність бути представленим на
міжнародній арені, та, що особливо важливо, має реальні
повноваження, які випливають із обмеження суверенітету або передачі
повноважень від держав Співтовариству, держави - члени обмежили



власні суверені права…. Та таким чином створили масив права, який
зобов’язує як їх громадян, так і їх самих.

Висновок 1/91
…Договір про ЄЕС, хоча і був укладений у формі міжнародної

угоди, тим не менш становить конституційну хартію
Співтовариства, що ґрунтується на верховенстві права"

З викладеного слідує:
Інституції не є вільними у виборі власних цілей, як це має місце

у випадку суверенних держав;
ЄС не має всеохоплюючої юрисдикції, яку мають суверенні

держави;
ЄС не має повноважень створювати нові сфери відповідальності

("юрисдикція над юрисдикцією").

Договір про Європейський Союз
Спільні положення (I)
Положення про демократичні принципи (II),
Положення про інституції (III),
Положення про посилене співробітництво (IV),
Загальні положення про зовнішню діяльність Союзу та

конкретні положення про спільну зовнішню та безпекову політику (V)/
Кінцеві положення (VI)/

Договір про функціонування Європейського Союзу
(“ТРЕU”)

Вказаний документ розроблений на основі Договору про
заснування Європейського Співтовариства.

Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної
енергії

(Договір ЄСАЕ — "Договір про Євратом")



Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування
Європейського Союзу мають однаковий правовий статус.

Розгляд конкретної судової справи (cfse-stady)
Що означає, що Союз ґрунтується на верховенстві права ”?
У чому полягає функція Європейського суду в конституційній

структурі ЄС?
Яким чином конституційна природа установчих договорів

впливає на виконання міжнародних зобов'язань ЄС?

Прийняття рішень в ЄС

Європейський Парламент – голос народу



Три ключові дійові особи
Єжи Бузек, президент
Європейського Парламенту

Рада міністрів – голос
держав-членів

Герман Ван Ромпуй, Президент Європейської Ради

Європейська Комісія – підтримка спільних інтересів Хосе
Мануель Баррозо, Президент Європейської Комісії

Європейський парламент (ЄП)
Стаття 14 Договору про ЄС
2. До складу Європейського Парламенту входять представники
громадян Союзу.

Кількість місць у Парламенті за країнами (2009 – 2014 рр.)



Внутрішня структура ЄП
ПРEЗИДEНТ
14 Віце-президентів
5 Радників
Політичні групи



Кількість місць за політичними групами (станом на 14.07.2009)

Європейський парламент виконує наступні функції:
• Участь у законодавчому та бюджетному процесі Союзу
• Політичний контроль
▫ над Комісією,
▫ над Радою та Європейською Радою,

▫ Європейський омбудсмен.
▫

Європейська Рада складається з голів держав або урядів
держав-членів, разом з її Президентом та Президентом Комісії. В її
роботі бере участь Верховний представник Союзу з питань
закордонних справ і політики безпеки.

Діяльність:
• надає Союзу необхідний стимул для його розвитку
• визначає загальні політичні напрями та пріоритети
• не здійснює законодавчих функцій.



Стаття 16 (2) Договору про ЄС
“До складу Ради входить один представник від кожної

держави-члена на рівні міністра, що може брати зобов’язання та
голосувати від імені уряду держави-члена, яку представляє.”.

Рада

Рада збирається на засідання в різному складі, залежно від
конкретного питання порядку денного.

За винятком Ради з питань закордонних справ (яка очолюється
Верховним представником), кожне з таких засідань відбувається під
головуванням представника тієї держави-члена, яка головує в Раді
(обіймає Президенство).

Посли держав-членів (відомі як “постійні представники”)
збираються щотижня  в рамках Комітету постійних представників
(COREPER).  Роль цього комітету полягає у підготовці роботи Ради,
за винятком більшості сільськогосподарських питань, якими
займається Спеціальний комітет з питань сільського господарства.
COREPERу допомагають декілька робочих груп,  які складаються з
офіційних представників національних адміністрацій.

Рада несе відповідальність за прийняття рішень та
координацію

• Приймає закони, зазвичай спільно з Європейським Парламентом.
• Координує економічну політику держав-членів.
• Визначає та впроваджує спільну зовнішню та безпекову політику

ЄС на основі рекомендацій Європейської Ради.
• Укладає, від імені Союзу, міжнародні угоди між ЄС та іншими

державами або міжнародними організаціями.



• Координує дії держав-членів та затверджує заходи у сфері
поліцейського та судового співробітництва в кримінальних
справах.

Рада та Європейський Парламент разом створюють бюджетний
орган, який приймає бюджет Союзу.



“Голосування кваліфікованою більшістю” (QMV)

Утримання від голосування членів, які присутні особисто або
через представників, не перешкоджатиме ухваленню Європейською
Радою актів, які потребують для свого прийняття одностайного
голосування.

Стаття 19 Договору про ЄС
1.  Суд правосуддя Європейського Союзу складається з Суду

правосуддя, Загального суду та спеціалізованих судів. Він забезпечує
дотримання права при тлумаченні та застосуванні Договорів.

До складу Суду входять судді (по одному від держави-члена),
таким чином, що всі 27 національних правових систем ЄС
представлені у ньому. Разом з тим, з міркувань ефективності Суд рідко
збирається на засідання у повному складі. Зазвичай він  засідає як
“Велика палата” (лише 13 суддів), або у палатах у складі п’яти або
трьох суддів.



Суду допомагають вісім «генеральних адвокатів». Їх завдання
полягає у наданні обґрунтованих висновків щодо справ, які
розглядаються у Суді. Вони повинні робити це публічно та
неупереджено.

Звичайна процедура перегляду

Уряд будь-якої держави-члена, Європейський Парламент або
Комісія можуть подати до Ради пропозиції про внесення змін до
Договорів. Рада подає ці пропозиції до Європейської Ради та
повідомляє про ці пропозиції національні парламенти.

Якщо Європейська Рада після проведення консультацій з
Європейським Парламентом та Комісією простою більшістю ухвалює
рішення про вивчення запропонованих змін, Президент Європейської
Ради скликає Конвент із представників національних парламентів,
голів держав або урядів держав-членів, Європейського Парламенту та
Комісії. З Європейським центральним банком також проводяться
консультації в разі інституційних змін у монетарній сфері. Конвент
вивчає пропозиції про внесення змін та ухвалює консенсусом
рекомендацію до конференції представників урядів держав-членів.

Європейська Рада після отримання згоди Європейського
Парламенту може простою більшістю вирішити не скликати Конвент з
огляду на обсяг пропонованих змін. У такому випадку Європейська
Рада визначає обсяг повноважень конференції представників урядів
держав-членів.

Спрощені процедури перегляду

Уряд будь-якої держави-члена, Європейський Парламент або
Комісія можуть подати до Європейської Ради пропозиції щодо
перегляду всіх або частини положень Частини Три Договору про



функціонування Європейського Союзу, що стосується внутрішніх
політик або дій Союзу.

Європейська Рада може ухвалити рішення про внесення змін до
усіх або частини положень Частини Три Договору про
функціонування Європейського Союзу. Європейська Рада діє
одностайно після проведення консультацій з Європейським
Парламентом та Комісією, а також Європейським центральним
банком у випадку інституційних змін у монетарній сфері. Таке
рішення не набуває чинності, доки його не затвердять усі
держави-члени згідно з їхніми відповідними конституційними
вимогами.

Таке рішення не розширює повноважень, покладених на Союз
Договорами.



Принципи права ЄС є
неписаним джерелом
такого права.

Джерела права ЄС

Говорячи про європейське право найчастіше його поділяють на
первинне, вторинне та додаткове.

Первинне право -  це частина європейського права,  яка була
вироблена безпосередньо країнами-членами. Вторинне право - це ті
правові акти, які були вироблені інституціями Європейського Союзу
на основі первинного права. Вторинне право має відповідати
первинному. До додаткового звичайно відносять принципи права ЄС.

«конституційна хартія» Союзу

Процедура перегляду – ратифікація всіма державами-членами
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юрисдикція Суду ЄС

До первинного права відноситься:
1. Договір про Європейський Союз;

Договір про функціонування Європейського Союзу;
Договір про заснування Європейського співтовариства з
атомної енергії;
Протоколи, договори, які вносять зміни, договори про вступ;

2. Загальні принципи права;
3. Звичаєве право.

Загальні принципи права:
верховенство та пряма дія права ЄС,
верховенство права, демократія, захист прав людини,
солідарність, надані повноваження, субсидіарність,

пропорційність
Вторинне право характеризується тим, що воно:

Прийняте інституціями в межах наданих їм
повноважень;



відповідає первинному праву;
підлягає судовому контролю законності, яку забезпечує суд
ЄС;

Законодавчими актами, відповідно до статті 289 ДФЄС є акти,
ухвалені в порядку законодавчої процедури спільно Європейським
Парламентом та Радою за пропозицією Комісії (звичайна законодавча
процедура) або, в окремих передбачених Договором випадках,
Європейським Парламентом за участю Ради, або останньою за участю
Європейського Парламенту (спеціальна законодавча процедура).

В окремих випадках, передбачених Договорами, законодавчі
актами можуть бути прийняті за ініціативою групи держав-членів або
Європейського Парламенту, за рекомендацією Європейського
Центрального Банку чи на вимогу Суду ЄС або Європейського
Інвестиційного банку

Делеговані акти відповідно до статті 290 ДФЄС це:

• незаконодавчі акти загального застосування

• акти, що приймаються для доповнення або внесення
змін до певних неістотних елементів законодавчого акту

• акти, прийняті Комісією,
при цьому законодавчий акт повинен чітко

встановлювати умови делегування повноважень Комісії :
цілі, зміст, сфера застосування та тривалість делегування

повноважень чітко визначаються у відповідному законодавчому
акті, делегування повноважень може бути скасовано
Європейським Парламентом або Радою в будь-який час,

делегований акт може набути чинності, лише якщо
Європейським Парламентом або Радою не було висловлено
жодного заперечення протягом періоду, встановленого
законодавчим актом.

• Окремої уваги заслуговують т. зв. імплемінтаційні правові
акти. Так, у разі потреби в уніфікованих умовах для впровадження



Для виконання повноважень
Союзу установи ухвалюють

регламенти, директиви, рішення,
рекомендації та висновки (Ст. 288

ДФЄС).

юридично обов'язкових актів Союзу, такі акти покладають
імплементаційні повноваження на Комісію, або, у виняткових
випадках, на Раду.

Європейський Парламент та Рада заздалегідь встановлюють
правила та загальні принципи стосовно механізмів контролю з боку
держав-членів за реалізацією Комісією імплементаційних
повноважень

Форми правових актів

•

Регламенти
Стаття 288

«Регламент має загальне застосування. Він є обов'язковим у
повному обсязі та повинен прямо застосовуватися в усіх державах -
членах»

Регламент є актом загального застосування, тобто він:

регламе
нти

директ
иви

рішенн
я

рекоме
ндації

виснов
ки

Форми правових актів



• типовий законодавчий інструмент для регулювання
необмеженої кількості випадків, що визначаються у категоричний,
більш чи менш абстрактний, спосіб;

• встановлює однакові норми на всій території Союзу,
незалежно від міждержавних кордонів

Регламенти є обов'язковими для виконання  в повному обсязі.
Це означає, що

• регламенти застосовуються в повному обсязі всіма
державами-членами,

• держави-члени не мають права застосовувати регламент не в
повному обсязі, або застосовувати лише окремі його положення
(намагаючись цим самим не допустити реалізацію регламенту,
оскільки держава-член була проти його прийняття або якщо його
положення суперечать суб'єктивним національним інтересам)

• держави-члени не можуть посилатися на положення національного
права або практику його реалізації задля перешкоджання
обов'язковому застосуванню регламенту.

Регламенти прямо застосовуються у всіх державах-членах.
Тобто їх не потрібно транспонувати в національне право,

оскільки вони надають права та встановлюють обов'язки для громадян
Союзу так само, як і положення національного права;

• держави-члени, їх органи влади та суди мають прямі
зобов'язання за правом Союзу та повинні дотримуватись його так
само, як і положень національного законодавства.

Регламент є основою вторинного права. Він включає в себе
загальну та абстрактну норми і не є адресованим до конкретного
адресата, а також зобов'язує до цілісного виконання як
країнами-членами та органами Спільнот, так і юридичними та
фізичними особами. Регламент несе безпосередній правовий наслідок
для тих, до кого воно адресоване. Це означає, що немає необхідності,
щоб країни-члени проходили процес включення регламенту в
національні законодавства (наприклад, через ратифікацію, чи
трансформацію до національних законів). Безпосередність
зобов'язального характеру регламентів слід відрізняти від
безпосередності їх застосування, оскільки на практиці частина
регламентів вимагає конкретизації через акти національного права.



Згідно із загальним принципом, положення регламенту як правового
акту зобов'язального характеру мають першість у разі наявності в
національному законодавстві норм, які не узгоджуються з
регламентом.

Кожен регламент повинен бути обґрунтованим та мати правову
підставу. Брак будь-якого з цих елементів, а також відсутність
консультацій щодо змісту регламенту (наприклад з Європейським
Парламентом, Економічно-Соціальним Комітетом), якщо це
необхідно, може стати причиною відміни акту Європейським Судом.

Регламенти публікуються в Урядовому Виданні Європейських
Спільнот (Journal Officiel des Communautes Europeennes) і набирають
чинності у визначений регламентом термін, або на двадцятий день
після опублікування. Публікація в аналогічних національних виданнях
не є обов'язковою.

Виокремлюють з-поміж регламентів так звані виконавчі
регламенти. Вони приймаються Європейською Комісією з метою
конкретизації та реалізації регламентів, прийнятих Радою ЄС. Звісно,
що виконавчий регламент, прийнятий Комісією, повинен відповідати
регламенту, якого він стосується.

Рішення
Стаття 288

"Рішення є обов'язковим у повному обсязі. Якщо рішення
визначає тих, кому воно адресовано, воно є обов'язковим лише для
них"

Вказані акти можуть бути:
рішеннями організаційного характеру щодо різних

аспектів функціонування Союзу, які не стосуються однієї чи
більше конкретних осіб,

рішеннями, які стосуються однієї чи більше конкретних осіб.
Різниця між рішенням та регламентом полягає в тому, що:

"... акт не втрачає свого статусу регламенту лише тому, що
можливо визначити в більшій чи меншій мірі кількість чи навіть
ідентичність осіб, до яких він застосовується в будь-який певний
момент,  оскільки немає сумніву,  що даний акт застосовується в
результаті об'єктивної правової чи фактичної ситуації, яку він
визначає та яка відповідає його кінцевій меті. Більше того, той
факт, що правова норма може мати різні практичні наслідки для



різних осіб, на яких вона поширюється, жодним чином не
суперечить природі регламенту за умови, що ситуація, на яку вона
посилається, є об'єктивно визначеною.

(справа 6/68 Zuckerfabrik Watenstedt, 11 липня 1968 року).

«Директива є обов'язковою щодо результату, якого необхідно
досягти, для кожної держави - члена, якій її адресовано, проте залишає
національним органам влади вибір форми та засобів.»

• директиви можуть бути адресовані лише державам-членам,
як правило (хоча й не обов'язково) всім державам-членам одночасно;

• ці акти повинні бути впроваджені в національному
законодавстві;

• вони є засобом гармонізації національного законодавства.

• Директива встановлює ціль, яка повинна бути
досягнута на рівні ЄС певною державою-членом або усіма
державами-членами, до яких вона адресована, протягом певного
строку. Інституції Союзу можуть фактично формулювати цілі
настільки детально, що позбавляють держав-членів можливості
«маневру», і що було фактично реалізовано в директивах стосовно
технічних стандартів та охорони навколишнього природного
середовища.

• Ціль, поставлена на рівні ЄС, трансформується у
фактичні правові або адміністративні положення держав-членів.
Навіть якщо держави-члени, в принципі, мають право
визначення форми і методів транспонування зобов'язань ЄС у
національне законодавство, існують критерії оцінки здійснення
цього відповідно до вимог права ЄС.

Рекомендації та висновки
Стаття 288

1. Рекомендації та висновки не є зобов'язальними
Суд ЄС: Справа С-322/88 Crimaldi

Директиви



• 3. Рекомендації, які (...) не є обов'язковими, як правило,
приймаються інституціями Співтовариства, якщо у них немає
повноважень відповідно до Договору щодо прийняття обов'язкових
актів, або якщо вони вважають, що ^прийняття більш обов’язкових
правил є недоцільним. Зважаючи на те, що вони є актами, які, навіть
якщо видані по відношенню до певних осіб, не мають на меті
створення обов'язкових юридичних наслідків та не можуть
встановлювати права, на які можуть посилатися особи при зверненні
до національних судів.

Суд ЄС: Справа Грімальді С-322/88
• Однак, оскільки рекомендації не можуть вважатися актами,

що не мають жодної юридичної сили, національні суди зобов'язані
брати їх до уваги при вирішенні спорів, поданих на їх розгляд, зокрема
коли вони проливають світло на тлумачення національних актів,
прийнятих для їх впровадження, або коли їх метою є доповнення
обов'язкових положень Співтовариства.

Інші акти

Акти «sui generis» - «своєрідні акти». Такі, що не відносяться до
жодних з вище охарактеризованих.

Міжінституційні угоди,
Резолюції, декларації і програми дій

Акти СЗБП
Акти СЗБП:

Особливості зовнішньої та безпекової політики, безумовно,
обумовлюють сферу спільного прийняття актів інституціями в даній

сфері.

Стаття 25 ДЄС:
(a) визначення загальних принципів;
(b) ухвалення рішень про:
(i) дії, яких має вжити Союз;
(ii) позиції, які має займати Союз;
(iii) положення про виконання рішень, зазначених в

пунктах (і) та (іі);
а також



(c) зміцнення систематичної співпраці держав-членів у
провадженні політики.

Міжнародні угоди, укладені ЄС

ЄС укладає угоди в рамках міжнародного права з країнами -
нечленами ("третіми країнами") та іншими міжнародними
організаціями; починаючи від договорів щодо поглибленого
співробітництва в торгівлі, або промисловім, технічній і соціальній
сферах, до угод про торгівлю окремими видами товарів
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- виходять далеко за рамки простого
регулювання торгівельної політики та передбачають
тісне співробітництво і широким спектр фінансової
підтримки з боку ЄС відповідним країнам (стаття 217
ДФЄС)

угоди щодо підтримки особливих зв'язків між
державами-членами/ ЄС та третіми країнами;

угоди щодо підготовки до вступу в Союз або
створення митного союзу;

Угода про Європейський економічний
простір (ЄЕП).

Уг
од
и
пр
о

сп
івр
об
ітн
иц
тв
о - не є настільки широким, як угоди про

асоціацію, та мають на меті виключно посилену

економічну співпрацю.

То
рг

іве
ль

ні

уг
од

и

- укладаються з окремими третіми державами,
групами таких країн, або в рамках міжнародних
торгівельних організацій щодо тарифів і торгівельної
політики.

Стаття 296
Якщо Договори не визначають вид акту, який має

ухвалюватися, установи обирають його тип залежно від випадку
згідно з процедурами, що застосовуються, та відповідно до
принципу пропорційності.

Правові акти зазначають підстави, на яких вони
ґрунтуються, та містять посилання на будь-які пропозиції,
ініціативи, рекомендації, запити або висновки, що вимагаються
Договорами.

Під час розгляду проектів законодавчих актів
Європейський Парламент та Рада утримуються від схвалення
актів, що не передбачені відповідною законодавчою процедурою у
цій сфері.



Опублікування актів ЄС
Законодавчі акти публікуються в Офіційному журналі

Європейського Союзу.
Вони вступають в силу з дати, вказаної в них, а за відсутності

такої, на двадцятий день після дати їх опублікування.
Регламенти та директиви, що адресовані всім державам-членам,

як і рішення без зазначення осіб, на яких вони поширюються,
публікуються в Офіційному журналі Європейського Союзу. Вони
вступають в силу з дати, зазначеної в них або, за її відсутності, на
двадцятий день після дати їх опублікування.

Інші директиви та рішення, у яких вказано на кого вони
поширюються, повідомляються особам, яким вони адресовані, та
вступають в силу після такого повідомлення.

Ієрархія правових актів
Справа 294/83 Les Veris, 23 квітня 1986
"Європейське економічне співтовариство - це

Співтовариство, що ґрунтується на принципі верховенства права,
тобто ні його держави-члени, ні його інституції не можуть уникати
контролю питання щодо відповідності прийнятих ними заходів
базовій конституційній хартії - Договору".



Адаптація українського законодавства до стандартів ЄС.
Вказане питання регламентовано в Законі України «Про

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу»;

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу визначає механізм досягнення
Україною  відповідності  третьому Копенгагенському та
Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі.
Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення
відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для
ефективного правотворення та правозастосування.

Метою адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи
України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що
висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір
вступити до нього.

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є
пріоритетною складовою процесу інтеграції України до
Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом
української зовнішньої політики.

Невід'ємною частиною цієї Програми є Перелік актів
законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних
сферах адаптації.

На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами,
в яких здійснюється адаптація законодавства України, є сфери,
визначені статтею 51 УПС а саме:

митне право;
законодавство про компанії;

банківське право;
бухгалтерський облік компаній;
податки, включаючи непрямі;
інтелектуальна власність;
охорона праці;
фінансові послуги (у тому числі послуги в системі

накопичувального пенсійного забезпечення);
правила конкуренції;
державні закупівлі;
охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин;
довкілля;



захист прав споживачів;
технічні правила і стандарти;
енергетика, включаючи ядерну;
транспорт.
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо

виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17
серпня 2011 р. N 790-р «Про затвердження плану заходів щодо
виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Центральні органи виконавчої влади повинні забезпечити
виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на 2011 рік, а також інших джерел.

Згідно з пунктом 2 розпорядження, Міністерство юстиції має
забезпечити проведення постійного моніторингу виконання плану
заходів та інформування до 10 жовтня 2011 р. та 20 січня 2012 р.
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

В постанові наголошується, Міністерству юстиції разом з
іншими центральними органами виконавчої влади під час розроблення
плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу на
відповідний рік керуватися Прогресивним планом адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
схваленим на сьомому засіданні Координаційної ради з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Виходячи з вимог вказаного документу, 2011 рік має бути
роком, в якому Україна забезпечить адаптацію до європейського
законодавства про :

1. компанії, бухгалтерський облік компаній;
2. податки, включаючи непрямі;
3. охорону праці;
4. фінансові послугигарантування інвестицій;
5. охорону здоров'я та життя людей, тварин і рослин;
6. довкілля;
7. технічні правила і стандарти;
8. енергетику, включаючи ядерну;
9. транспорт, зокрема:



9.1. змішані перевезення;
9.2. правове регулювання у сфері автомобільного транспорту;
9.3. правове регулювання у сфері залізничного транспорту;
9.4. технічні правила та стандарти у сфері авіаційного

транспорту.
10. санітарні та фітосанітарні заходи;
11. правила конкуренції;
12. інформаційне суспільство;
13. захист прав споживачів.
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%86%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


1. Пропозиція Комісії

2. Перше читання в ЄП --
позиція

3. Змінена пропозиція
Комісії

4. Перше читання
в Раді

1А. Висновки національних
парламентів

1В. Висновки, у визначених
випадках,

Економічно-соціального
комітету і Комітету регіонів

11. Друге читання в ЄП

12. ЄП затверджує
спільну позицію або
не робить зауважень

14. ЄП відхиляє
позицію Ради в

першому читанні

16. ЄП пропонує
поправки до позиції

Ради в першому
читанні

18. Друге читання в Раді

13. Акт вважається
прийнятим

15. Акт вважається не
прийнятим

17. Висновок Комісії
щодо поправок ЄП

19. Рада затверджує змінену позицію Ради в першому читанні:
(і) кваліфікованою більшістю, якщо Комісія висловила позитивну думку;

(іі) одноголосно, якщо Комісія висловила негативну думку

20. Акт прийнятий із поправками

21. Рада не затверджує поправки
до позиції Ради в першому читанні

22. Скликається
Погоджувальний комітет

23. Погоджувальна процедура

5. Рада затверджує
всі поправки ЄП

10. Повідомлення Комісії
щодо позиції Ради в

першому читанні

9. Позиція Ради
в першому читанні

7. ЄП затвердив
пропозицію без змін

10. Рада може
прийняти акт

6. Рада може
прийняти акт із

поправками (без
нових поправок і як

його сформульвано в
позиції ЄП)

24. Погоджувальний комітет
узгоджує спільний текст

29. Погоджувальний комітет
не узгоджує спільний текст

25. ЄП і Рада приймають
відповідний акт згідно зі

спільним текстом

26. Акт прийнятий

27. ЄП і Рада не
затверджують спільний

текст

28. Акт не прийнятий

30. Акт не прийнятий
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