РОЗДІЛ II
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ,
СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА
БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 4
Цілі політичного діалогу
1.
В усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між Сторонами повинен
розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Це сприятиме поступовій конвергенції із
зовнішніх питань та питань безпеки для все більш глибокого залучення України до
Європейської зони безпеки.
2.

Цілями політичного діалогу є:
a) поглиблення політичної асоціації та зміцнення політико-безпекової конвергенції
та ефективності;
b) сприяння міжнародній стабільності та безпеці на основі ефективної
багатосторонності;
c) посилення співробітництва та діалогу між Сторонами з питань міжнародної
безпеки та антикризового управління, зокрема з метою реагування на глобальні й
регіональні виклики та основні загрози;
d) пришвидшення зорієнтованого на результат та практичного співробітництва між
Сторонами для досягнення миру, безпеки й стабільності на Європейському
континенті;
e) зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго
врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які
належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин,
і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних
реформ;
f) розвиток діалогу та поглиблення співробітництва між Сторонами у сфері безпеки
та оборони;
g) сприяння принципам незалежності, суверенітету, територіальної цілісності й
непорушності кордонів.

Стаття 5
Форуми проведення політичного діалогу
1.
Сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні
самітів.
2.
На міністерському рівні політичний діалог здійснюється за взаємною згодою в
рамках засідань Ради асоціації, про яку йдеться в статті 460 цієї Угоди, та в рамках
регулярних засідань представників двох Сторін на рівні міністрів закордонних справ.
3.

Політичний діалог здійснюється також у таких форматах:
a) регулярні засідання представників України, з однієї сторони, та представників
Європейського Союзу, з іншої сторони, на рівні політичних директорів, Комітету з
питань політики та безпеки й експертів, у тому числі стосовно окремих регіонів і
питань;
b) повне та своєчасне використання всіх дипломатичних та військових каналів між
Сторонами, у тому числі відповідних контактів з третіми країнами та в рамках
ООН, ОБСЄ та інших міжнародних форумів;
c) регулярні засідання як на рівні посадових осіб високого рівня, так і експертів
військових установ Сторін;
d) у будь-який інший спосіб, у тому числі за допомогою засідань експертів, які
сприятимуть удосконаленню та консолідації цього діалогу.

4.
Інші процедури та механізми політичного діалогу, у тому числі позачергові
консультації, встановлюються Сторонами за взаємною згодою.
5.
Політичний діалог на парламентському рівні здійснюється в
Парламентського комітету асоціації, про який йдеться у статті 467 цієї Угоди.

рамках

Стаття 6
Діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ
Сторони співробітничають з метою забезпечення того, щоб їхня внутрішня політика
ґрунтувалася на спільних для Сторін принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість
демократичних інституцій, верховенство права та повага до прав людини і
основоположних свобод, про які йдеться також у статті 14 цієї Угоди.

Стаття 7
Зовнішня та безпекова політика
1.
Сторони повинні поглиблювати свій діалог і співробітництво та сприяти
поступовій конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової політики, у тому числі Спільної
політики безпеки і оборони (СПБО), а також, зокрема, розглядати питання недопущення
конфліктів та антикризового управління, регіональної стабільності, роззброєння,
нерозповсюдження, контролю над озброєннями та експортом зброї, а також поліпшення
взаємовигідного діалогу у космічній сфері. Співробітництво ґрунтуватиметься на спільних
цінностях і спільних інтересах та спрямовуватиметься на посилення політичної
конвергенції і ефективності, сприяння спільному політичному плануванню. Із цією метою
Сторони використовуватимуть двосторонні, міжнародні і регіональні форуми.
2.
Україна, ЄС та держави-члени підтверджують свою відданість принципам поваги
до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, як це
визначено у Статуті ООН та Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та
співробітництва в Європі 1975 року, а також поширюють ці принципи у двосторонніх та
багатосторонніх відносинах.
3.
Сторони будуть вчасно та послідовно реагувати на спроби зашкодити цим
принципам на всіх можливих рівнях політичного діалогу, передбачених у цій Угоді,
зокрема на міністерському рівні.
Стаття 8
Міжнародний кримінальний суд
Сторони співробітничають з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом
ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС)
1998 року та пов’язаних з ним документів.
Стаття 9
Регіональна стабільність
1.
Сторони активізують спільні зусилля для сприяння стабільності, безпеці та
демократичному розвитку у спільному сусідському просторі й, зокрема, співробітництва з
метою мирного вирішення регіональних конфліктів.
2.
Ці зусилля повинні відповідати спільним принципам, які полягають у встановленні
міжнародного миру і безпеки відповідно до Статуту ООН, Гельсінського заключного акта
Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та інших відповідних
багатосторонніх документів.

Стаття 10
Попередження конфліктів, антикризове управління
та військово-технічне співробітництво
1.
Сторони посилюють практичне співробітництво з попередження конфліктів та у
сфері антикризового управління, зокрема з метою збільшити участь України у цивільних
та військових операціях ЄС з подолання кризових ситуацій, а також у відповідних
навчаннях і тренуваннях, зокрема тих, що проводяться в рамках Спільної політики
безпеки і оборони (СПБО).
2.
Співробітництво у цій сфері ґрунтується на умовах і домовленостях між Україною
та ЄС за результатами як консультацій, так і співробітництва з питань антикризового
управління.
3.
Сторони вивчають потенціал військового та технічного співробітництва. Україна та
Європейське оборонне агентство (ЄОА) встановлюють тісні контакти для обговорення
питань, пов’язаних з удосконаленням військових спроможностей, зокрема питань
технічного характеру.
Стаття 11
Нерозповсюдження зброї масового знищення
1.
Сторони вважають, що розповсюдження зброї масового знищення, супутніх
матеріалів та засобів їхньої доставки як серед державних, так і серед недержавних
суб’єктів становить одну з найсерйозніших загроз міжнародній стабільності та безпеці. У
зв’язку із цим Сторони домовились співробітничати й робити внесок у запобігання
поширенню зброї масового знищення, супутніх матеріалів і засобів їхньої доставки у
повній відповідності з їхніми зобов’язаннями в рамках міжнародних договорів та угод у
сфері роззброєння і нерозповсюдження, а також іншими відповідними міжнародними
зобов’язаннями та шляхом імплементації їх на національному рівні. Сторони домовились,
що це положення становить невід’ємну складову цієї Угоди.
2.
Крім того, Сторони домовились співробітничати та сприяти протидії
розповсюдженню зброї масового знищення, супутніх матеріалів та засобів їхньої доставки
шляхом:
a) вжиття заходів, за необхідності, для підписання, ратифікації чи приєднання, а
також повної імплементації усіх відповідних міжнародних документів;
b) подальшого поліпшення системи національного експортного контролю з метою
забезпечення ефективного контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних зі
зброєю масового знищення, зокрема кінцевий контроль за технологіями і товарами
подвійного використання, а також застосування ефективних санкцій проти порушень
режимів експортного контролю.
3.
Сторони домовились встановити регулярний
супроводжуватиме та консолідуватиме ці складові.
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Стаття 12
Роззброєння, контроль над озброєннями, експортний контроль
та боротьба з незаконною торгівлею зброєю
Сторони розвивають подальше співробітництво з роззброєння, зокрема зменшення
надмірних запасів стрілецької і легкої зброї, а також, відповідно до Глави 6 («Навколишнє

середовище») Розділу V цієї Угоди, подолання наслідків покинутих боєприпасів, що не
вибухнули, для цивільного населення та навколишнього природного середовища.
Співробітництво в галузі роззброєння також включає контроль над озброєннями,
експортний контроль та боротьбу з незаконною торгівлею зброєю, зокрема стрілецькою і
легкою. Сторони сприяють загальному дотриманню і відповідності міжнародним
документам та прагнуть забезпечити їхню ефективність, зокрема шляхом імплементації
відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 13
Боротьба з тероризмом
Сторони домовились співробітничати на двосторонньому, регіональному та
міжнародному рівнях з метою запобігання та боротьби з тероризмом відповідно до
міжнародного права, міжнародних норм у сфері прав людини, а також відповідно до
гуманітарного права та норм права, що регулюють статус біженців.

