Тема 1. Загальна характеристика Європи

 повага і захист меншин;
 здатність прийняти зобов’язання, що
відповідають політичним, економічним і грошово-кредитним цілям ЄС;
 відображення законодавства ЄС у національному законодавстві.
Перш ніж країна подасть заявку на
вступ до ЄС, вона зазвичай підписує угоду
про асоційоване членство. Це початок багаторічного періоду, мета якого полягає в підготовці країни до отримання статусу кандидата і, можливо, члена Союзу. 11 липня
2017 р. Рада ЄС ухвалила рішення про
укладення Угоди про асоціацію з Україною
від імені Європейського Союзу, а 1 вересня
того ж року угода набула чинності.
Українці вже отримали можливість
спрощеного в’їзду до більшості країн-членів ЄС. Безвізовий режим набув чинності
11 червня 2017 р. Він стосується Шенгенської зони, яка включає 26 європейських
держав, що приєдналися до однойменної
угоди, підписаної в невеличкому населеному пункті Шенген (Люксембург) у 1985 р.
(мал. 2).

Мал. 2. Шенгенська зона включає чотири
країни, що не є членами ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію і Ліхтенштейн, а також
фактично ще три європейські «карликові»
держави: Монако, Сан-Марино і Ватикан,
які також не входять до ЄС. Внутрішній
прикордонний контроль відсутній ще
в одній «карликовій» державі — Андоррі.
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Рада Європи. Роль НATO в загальноєвропейській системі безпеки.

Найстарішою в Європі міжнародною організацією є Рада Європи.
Її було засновано в 1949 р. До складу Ради входять 47 держав, у яких
проживає понад 800 млн осіб. Вона не входить в систему Європейського Союзу і не може видавати обов’язкові закони. Однак має деякі єдині з ЄС символи, наприклад, гімн і прапор. Рада Європи сприяє співробітництву між членами організації в таких галузях, як стандарти
права й законність, права людини, демократичний розвиток, культурна взаємодія.
Одним із найбільш значних досягнень Ради Європи вважається
розробка та прийняття Європейської конвенції про захист прав людини
й основних свобод.
Рада Європи неодноразово засуджувала незаконну анексію Криму
Росією, підкреслюючи, що це є «порушенням міжнародного права і не
може бути підставою для будь-яких змін його статусу».
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