Звіт за результатами діяльності
(січень-грудень 2017)

Депутатська група
з міжпарламентських зв’язків
зі Сполученим Королівством
Великобританії та Північної Ірландії
у Верховній Раді України

Посилення контактів із британським урядом
ВІЗИТ СПІВГОЛОВИ ГРУПИ ДРУЖБИ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ
ДО ЛОНДОНА: ЗУСТРІЧ ІЗ ТЕРЕЗОЮ МЕЙ

З нагоди 25-ліття дипломатичних відносин співголова групи дружби з
міжпарламентських зв'язків з Великобританією Світлана Заліщук
перебувала з візитом у Великобританії з 23 по 27 січня 2017 р. та
провела низку зустрічей з депутатами, урядовцями, дипломатами,
студентами, експертами та журналістами.
Ключовою подією протягом візиту стала зустріч із Прем’єр-міністром
Великобританії Терезою Мей. За результатами розмови Прем’єрміністр запевнила у подальшій підтримці України з боку британського
уряду в протидії російській агресії.
Зі свого боку Світлана Заліщук наголосила на необхідності збереження
санкцій проти Росії та відзначила, що без вирішення українського
конфлікту неможливо врегулювати питання європейської безпеки на
континенті.

Посилення міжпарламентської співпраці
ВІЗИТ СПІВГОЛОВИ ГРУПИ ДРУЖБИ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ
ДО ЛОНДОНА: ВІДЗНАЧЕННЯ 25-РІЧЧЯ ДИП.ВІДНОСИН

У рамках програми відбулося відзначення 25річчя встановлення українсько-британських
дипломатичних відносин та формування групи
дружби з Україною у британському парламенті
за
сприяння
Посольства
України
у
Великобританії. З нагоди цієї події співголова
групи дружби Світлана Заліщук виступила із
промовою у британському парламенті.
Окрім спілкування із британськими депутатами, Світлана Заліщук взяла участь у зустрічі із керівником
підрозділу МЗС Великобританії, що займається формуванням політики щодо України, - Майклом
Тетемом. На цій зустрічі С.Заліщук наголосила на неможливості зняття санкцій щодо Росії у зв'язку із
продовженням її агресії на сході України. Також учасники зустрічі домовилися докладати зусиль задля
посилення переговорів між Україною, Великобританією та іншими країнами ЄС з метою
якнайшвидшого розблокування угоди про «Відкрите небо» між Україною та ЄС.

Посилення міжпарламентської співпраці
ВІЗИТ СПІВГОЛОВИ ГРУПИ ДРУЖБИ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ
ДО ЛОНДОНА: ПРОТИДІЯ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ

Також Світлана Заліщук мала зустрічі із
керівником делегації Великобританії у
Парламентській асамблеї НАТО Річардом
Беньйоном та головою Комітету з питань
національної оборонної стратегії, колишнім
Міністром закордонних справ Маргарет
Беккет. На зустрічах обговорили питання
кібербезпеки України в контексті загрози
кібер-атак з боку Росії, а також перспективи
виключення
російських
банків
з
міжнародних платіжних систем як один з
інструментів санкційного тиску на РФ.

Посилення міжпарламентської співпраці
ВІЗИТ СПІВГОЛОВИ ГРУПИ ДРУЖБИ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ
ДО ЛОНДОНА: ДОСВІД РОБОТИ НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

За час візиту до Великобританії Світлана Заліщук
ознайомилася із роботою на виборчому окрузі
члена британського парламенту - депутата від
Шотландської національної партії Стівена Ґетінза.
Заходи відбулися за підтримки Посольства
Великобританії в Україні, Вестмінстерської фундації
за демократію, а також Посольства України у
Великобританії,
британського
парламентаря
Стівена Ґетінза та голови британської групи дружби
з Україною сера Джеральда Ґоварда.

Посилення експертного напрямку роботи
ВІЗИТ СПІВГОЛОВИ ГРУПИ ДРУЖБИ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ
ДО ЛОНДОНА: ЗУСТРІЧІ ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА ЕКСПЕРТАМИ
24 січня Світлана Заліщук прочитала лекцію для
студентів Оксфорду за ініціативою Українського
товариства студентів цього університету та зокрема
його очільниці Лізи Ясько. На зустрічі Світлана Заліщук
зосередилася на проблематиці України у глобальному
контексті та викликах і загрозах, що зараз постають
перед нашою державою із врахуванням нещодавніх
геополітичних змін у світі.
25 січня відбулася дискусія у провідному
британському аналітичному центрі «Chatham House»
за участі експертів та журналістів.
Організатором заходу виступила Орися Луцевич. Світлана Заліщук звернула увагу експертів на
важливість збереження санкцій проти Росії та потребу більшого висвітлення їх впливу на російську
економіку.

Посилення експертного напрямку роботи
ПАРЛАМЕНТСЬКА ЕТИКА: СЕМІНАР ДЛЯ ЧЛЕНІВ ГРУПИ
ДРУЖБИ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ

22 лютого низка народних депутатів, членів групи дружби, а також їх помічники взяли участь у
семінарі із питань парламентської етики, що проводили британські експерти. Зокрема, лекторами
були баронеса Елісон Сатті (Baroness Alison Suttie), членкиня Палати Лордів, та Грег Пауер (Greg
Power), директор та засновник організації Global Partners Governance, котра працює з
парламентами по всьому світі.
Спікери фокусували свою увагу на тому, як варто організовувати свою взаємодію радникам та
помічникам із членами парламенту, а також наголосили на цінності прозорої та відвертої
комунікації у кризових ситуаціях.
Захід проходив за підтримки Посольства Великобританії в Україні. Для довідки: Global Partners
Governance надає консультації та експертну оцінку офісові Голови Верховної Ради України з метою
підтримки його діяльності у впровадженні реформ, спрямованих на посилення наглядової,
законодавчої та представницької функцій Ради.

Посилення міжпарламентської співпраці
СПІЛЬНИЙ ВІЗИТ УКРАЇНСЬКОЇ ТА БРИТАНСЬКОЇ ГРУП
ДРУЖБИ ДО СХОДУ УКРАЇНИ

30 листопада – 1 грудня 2017 р. з ініціативи групи з
міжпарламентських зв'язків з Великобританією
відбувся візит членів британської групи дружби з
Україною до Донеччини та Дніпропетровщини.

Упродовж поїздки до сходу України британських
депутатів Джона Віттінгдейла, Боба Сілі та
Джонатана Джаноглі супроводжували співголови
групи дружби Світлана Заліщук та Олексій
Рябчин.
Метою візиту британських парламентарів на
Донеччину та до м. Дніпро було ознайомитися з
ситуацією у прифронтовій зоні та побачити на
власні очі докази російської гібридної війни.
Депутати провели низку зустрічей з політиками та
посадовцями, під час яких зокрема піднімали
питання посилення британської допомоги Україні.
Також британські парламентарі мали змогу
поспілкуватись з українськими військовими щодо
наслідків російської агресії.

Посилення міжпарламентської співпраці
СПІЛЬНИЙ ВІЗИТ УКРАЇНСЬКОЇ ТА БРИТАНСЬКОЇ ГРУП
ДРУЖБИ ДО СХОДУ УКРАЇНИ

Колеги-депутати з британської групи дружби були
вражені відданістю керівництва та працівників
Авдіївського коксохімзаводу, військово-цивільної
адміністрації та багатьох інших людей, завдяки яким
мешканці міста мають необхідні умови для життя.

Крім того, парламентарі зустрілися із
викладачами та студентами переміщеного
Горлівського інституту іноземних мов, що
зараз знаходиться у м.Бахмут.

Посилення міжпарламентської співпраці
СПІЛЬНИЙ ВІЗИТ УКРАЇНСЬКОЇ ТА БРИТАНСЬКОЇ ГРУП
ДРУЖБИ ДО СХОДУ УКРАЇНИ

Протягом другого дня поїздки британські та
українські депутати відвідали музей АТО та
військовий шпиталь у м. Дніпро. Після відвідин
Меморіалу жертв Голодомору у Дніпрі британці
пообіцяли докладати ще більше зусиль для
визнання
Голодомору
актом
геноциду
українського народу.

На завершення візиту співголови групи дружби Світлана Заліщук та Олексій Рябчин висловили
сподівання, що їх британські колеги надалі будуть активно відстоювати подальшу підтримку
України з боку Парламенту та Уряду Великобританії.

Посилення міжпарламентської співпраці
ОФІЦІЙНА МІЖПАРЛАМЕНТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ

За останній рік українській групі з міжпарламентських зв’язків із Великобританією вдалося посилити
стійкі та тісні контакти з британськими колегами із групи дружби попереднього складу, а також почати
будувати корисну взаємодію із їх наступниками після парламентських виборів у Сполученому
Королівстві.
За рамки звичну парламентську комунікацію виштовхнули трагічні події, що сталися у Лондоні поблизу
Парламенту Великобританії 22 березня 2017 р., а також у Манчестері 22 травня 2017 р. Внаслідок цих
жахливих нападів, відповідальність за які взяла на себе «Ісламська держава», жертвами стали значна
кількість людей з різних країн. Від української групи дружби було надіслано лист підтримки та співчуття
до колег із британського парламенту з приводу цих трагічних подій.
У березні 2017 р. у тісній співпраці із Посольством України у Лондоні група дружби надіслала звернення
до колег із британського парламенту з проханням засудити висловлювання лорда Белфа про
приналежність Криму РФ, котрий таким чином схвалює незаконну анексію території України та, крім
іншого, суперечить офіційній позиції Великобританії. Підставою цього звернення стала заява члена
Палати лордів британського парламенту від Консервативної партії Річарда Белфа в інтерв'ю газеті
"Известия", у якій він стверджував, що Росія виконала бажання жителів Криму, повернувши півострів.

Посилення міжпарламентської співпраці
ОФІЦІЙНА МІЖПАРЛАМЕНТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ

Навесні співголови групи дружби Олексій Рябчин та Світлана Заліщук надіслали листа до британського
парламенту з проханням до британської делегації у Міжпарламентському союзу бойкотувати 137-у
сесію цієї організації, що мала проходити у Санкт-Петербурзі восени 2017 р.
Від імені співголів групи дружби Світлани Заліщук та Олексія Рябчина було надіслано вітальні листи
Девіду Лідінгтону з призначенням на посаду Лорда Канцлера Сполученого Королівства, а також усім
членам оновленої групи дружби з Україною у британському парламенті.
Співголови групи дружби Олексій Рябчин та Світлана Заліщук також адресували лист підтримки до
Організації Британського та Міжнародного дизайну (Society of British and International Design - Ukraine),
зокрема її ініціативі щодо студентського дизайнерського конкурсу Get me 2 the Top.
У травні співголова групи дружби Світлана Заліщук привітала з переобранням до парламенту свого
колегу із британської групи дружби, представника Шотландської національної партії Стівена Ґетінза.
Світлані Заліщук вдалося встановити тісні партнерські відносини з британським депутатом, зокрема під
час спільної участі у «Програмі приятелювання» від Вестмінстерської фундації за демократію.

Посилення міжпарламентської співпраці
ДЕБАТИ ЩОДО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ У ПАРЛАМЕНТІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

20 грудня з ініціативи голови британської групи дружби Джона Віттінгдейла у Парламенті
Великобританії проходили дебати щодо ситуації в Україні. Обговорення, що тривало більш ніж
1,5 години, проходило у форматі депутатських запитань до уряду, котрий представляли
очільники Британського закордонного відомства Борис Джонсон та Алан Данкан.
Основну увагу депутати зосередили на питанні російської агресії щодо України, а також
торкнулися дотримання прав людини у Криму і забезпечення прав мешканців окупованих
територій. Британські парламентарі також мали змогу ознайомитися із широким пакетом
матеріалів щодо України, що стосувалися поточної політичної ситуації у нашій державі, шляхів
врегулювання конфлікту на Донбасі, а також проблеми визнання Великобританією Голодомору
як геноциду українців.

Налагодження контактів з британським урядом
ЗВЕРНЕННЯ ДО БРИТАНСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ
ВІЗОВОЇ ПОЛІТИКИ

Співголови депутатської групи з міжпарламентських зв'язків зі Сполученим Королівством Олексій
Рябчин та Світлана Заліщук передали своїм британським колегам колективний лист від імені групи
дружби із проханням переглянути візову політику щодо України. Зокрема, звернення отримали
керівник групи дружби з Україною у Британському Парламенті Джон Віттінгдейл, а також очільники
Британського закордонного відомства Борис Джонсон та Алан Данкан і директорка Департаменту
уряду Великобританії, що відповідає за імміграційний контроль, — Амбер Радд.
У своєму листі українські парламентарі наголосили, що після лібералізації візового режиму між
Україною та країнами Шенгенської угоди вкрай необхідним кроком є спрощення процесу отримання
британських віз для громадян України на короткострокові подорожі. На думку парламентарів, першим
кроком має стати відкриття консульського відділу в Україні, що може значно пришвидшити
оформлення віз для українців.
Серед підписантів звернення: співголови групи Світлана Заліщук та Олексій Рябчин, Юрій Левченко,
Наталія Кацер-Бучковська, Альона Шкрум, Борис Тарасюк, Ірина Геращенко, Остап Єднак, Ганна Гопко,
Мустафа Найєм, Вікторія Пташник, Оксана Продан, Сергій Лещенко, Олександр Співаковський, Анна
Романова, Ігор Луценко, Павло Різаненко, Оксана Білозір, Владислав Голуб, Дмитро Білоцерковець,
Григорій Шверк.

Посилення експертного напрямку роботи
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА: МАЙБУТНЄ УКРАЇНО-БРИТАНСЬКИХ
ВІДНОСИН

У лютому 2017 р. співголова групи дружби Олексій Рябчин поділився
своїми поглядами на майбутнє британсько-українських відносин після
Брекзиту у своїй статті «Українська євроінтеграція – це Brexit?»,
розміщеній в інтернет-ресурсі «Новое время». Зокрема, він наголосив на
схожості тих ситуацій, у яких перебувають обидві країни у їх відносинах
із Європейським Союзом.
Пан Рябчин зосередив значну увагу на розгляді можливих моделей
взаємодії України і Євросоюзу і висловив свої сподівання щодо розвитку
поглибленого партнерства між нашою країною та Великобританією.
Вкрай важливим уроком британців для України, на думку співголови
групи дружби, є активне та послідовне відстоювання власних
національних інтересів, особливо у таких критичних моментах для
розвитку двосторонніх відносин, як показує ситуація, що склалася у
взаємодії між ЄС та Великобританією після референдуму 23 червня 2016.

Посилення експертного напрямку роботи
УЧАСТЬ В ЕКСПЕРТНИХ ДИСКУСІЯХ: «АУДИТ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНА-ВЕЛИКА БРИТАНІЯ»

3 липня в Українському кризовому медіа центрі відбулася публічна дискусія "Аудит зовнішньої
політики: Україна – Велика Британія", організована Інститутом світової політики.

Участь в обговоренні взяла участь співголова
групи з міжпарламентських зв’язків із Великою
Британією Світлана Заліщук. Учасниками
дискусії були пані Посол Великої Британії в
Україні Джудіт Гоф, а також автори записки,
представники Інституту світової політики Сергій
Солодкий та Микола Бєлєсков, та інші.

Посилення експертного напрямку роботи
УЧАСТЬ В ЕКСПЕРТНИХ ДИСКУСІЯХ: «АУДИТ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНА-ВЕЛИКА БРИТАНІЯ»

Співголова групи дружби Світлана Заліщук наголосила на
винятковій важливості Великої Британії як «найсильнішого
союзника України у Європі» з майже повністю одностайним
та прихильним щодо України парламентом. У цьому
контексті міжпарламентська співпраця двох країн має
значний потенціал, який Україна вже досить активно
використовує та мусить посилювати. Вкрай вагомою є
співпраця членів обох парламентів на інституційному та
персональному рівнях у форматі депутатських обмінів.
Також Світлана Заліщук відзначила роль Вестмінстерської
фундації за демократію у процесі налагодження
міжпарламентської взаємодії.

Головними рекомендаціями аналітичної записки були збільшувати залученість Лондону до протидії
російській агресії, ініціювати спрощення візового режиму для українців, разом працювати у напрямку
протидії відмиванню коштів та далі активно розвивати діалог з британським парламентом, лідерами
думок, бізнесом, медіа.

Посилення аналітичного напрямку роботи
ПОГЛИБЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ ГРУПИ
ДРУЖБИ

Від 1 червня 2016 р. парламентська група дружби з Об’єднаним Королівством Великої Британії та
Північної Ірландії отримала інтерна за сприяння Вестмінстерської фундації за демократію. Основними
завданнями інтерна є сприяння розвитку та активізації українсько-британської співпраці з боку
парламентської групи дружби України.
У період з січня по грудень 2017 р. було здійснено низку заходів за різними напрямками, що сприяли
посиленню контактів групи дружби з Великою Британією та їх колегами з британського парламенту і
членами уряду. Серед іншого:
- Відбувається регулярна розсилка дайджесту для членів групи дружби з Великою Британією задля їх
інформування про важливі і актуальні питання британської політики. Члени групи отримують звід
новин та аналітичної інформації, що підвищує їх обізнаність з політичними подіями у Сполученому
Королівстві.
- Здійснюється постійний моніторинг британських ЗМІ, а також відбувається регулярне інформування
членів групи про питання, пов'язані з Україною.
- Надається технічна допомога співголовам групи дружби, що сприяє пожвавленню двостороннього
міжпарламентського діалогу між Україною та Сполученим Королівством, зокрема під час візитів
депутатів.

Найближчі плани діяльності:

• Подальша підтримка контактів з Міністерством у закордонних справах та
справах Співдружності Сполученого Королівства в нових умовах після
референдуму.

• Формування плану заходів для стратегічного розвитку групи з
міжпарламентських зв'язків з Великою Британією в українському парламенті
на 2018 р.
• Започаткування регулярного дайджесту про політичні події України для
членів групи дружби з Україною у британському парламенті.

Грудень, 2017 р.

