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висвітлює європейську 

інтеграцію?
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Європейська інтеграція і досвід 
Центральної Європи

1) Приклад Чехії та Польщі
2) 1989 — 1996/8: євроінтеграція як частина 

зовнішьної політики 
3) З 1998 р. - спеціалізація
4) Власні кореспонденти у Брюселі — вплив 

розміру ринку 
5) Сьогодні — більшість матеріалів вже через 

призму ЄС
6) ЗМІ — бізнес (Axel Springer в Польщі)



  

Основні тренди 
1) Зростання кілкості інформації
2) Фокус на головних та популярних темах (ЄС 

проти МС, ЄС турбуєтсья тілкі справою ЮВТ, 
шенгенські візи) — пишуть ВСІ

3) Замовчування заяв ЄС, вибірковість 
4) Маленьке коло новинарів знаючих ЄС
5) “Джинса” про ЄС вітаєтсья, як є €
6) „Європейська“ редакційна політика 

властників ЗМІ



  

Основні проблеми 

1) Брак спеціалізації  
2) “Ми” - “вони”, ЄС — не є частиною властного 

інфопростору
3) Схематизм та стандартні запитання, теми
4) Брак знаннь, властної інформації та думки
5) Легкість вкидання “своїх” тем та питаннь
6) Проблема джерел та знання мов
7) „Експерти“ та експерти
8) Нерозуміння того, хто представляє ЄС



  

Основні помилки 

1) Рада Європи, Європейська Рада, Рада ЄС 

Рада Європи НЕ Є інституцією Європейського 
Союзу. Окрема європейська інституція, 47 країн-
учасниць, заснована 1949 року. Україна – член 
Ради Європи від 1995 року, Росія – 1996.



  

Основні помилки 

2) Європейська Рада (European Council)  – саміт 
голів держав та урядів країн ЄС. Збирається 
кілька (мінімум 4) разів на рік

3) Рада [Міністрів] ЄС – зустрічі міністрів країн 
ЄС у певній сфері. 
Регулярні зустрічі



  

Основні помилки 

„Асоційоване членство”: ВІДСУТНІСТЬ 
цього юридичного поняття у ЄС

Україна НЕ МОЖЕ стати „асоційованим 
членом” ЄС, оскільки такого поняття в 
правовій системі ЄС не існує



  

Основні помилки 

 Розподіл повноважень між інституціями ЄС:

 Зовнішня політика
 Зовнішня торгівельна політика 
 Міграційна та візова політика 
 Енергетична політика



  

Інформаційні продукти 
Представництва ЄС

• Ad hoc новини
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/index_uk.htm

Вісник для журналістів: новини ЄС 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/newsletter/index_uk.htm

Новини співпраці з ЄС
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/eu_cooperation_news/index_uk.h

tm 

• Євробюлетень
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/eurobulletin/index_uk.htm 

• Facebook
http://www.facebook.com/#!/pages/Delegation-of-the-European-Union-to-Ukraine/126879227356714

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/index_uk.htm
http://www.facebook.com/


  

Головні посилання
 Прес центр ЄС: 

http://europa.eu/press_room/index_en.htm

• Європейський парламент: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/

• Рада ЄС: 
http://www.consilium.europa.eu/press?lang=en

http://europa.eu/press_room/index_en.htm


  

Прес сервіс ЄК
 Список речників: 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm
 Прес релізи: 

http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=recentPressReleases&guiLanguage=en
 Щоденне відео/аудіо, фото, передачі live:

http://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=recentPressReleases&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en


  

Прес сервіс ЄК
 Телебачення ЕС – Europe by Satellite:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=3&date=04/22/2010&institution=0
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=158983
 Аудіо: 

http://ec.europa.eu/avservices/audio/audio_news_en.cfm
 Фото:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=3&date=04/22/2010&institution=0
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=158983
http://ec.europa.eu/avservices/audio/audio_news_en.cfm


  

Послуги для журналістів
 Європейська Комісія: 

http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_assist_en.cfm

 Європейський парламент: 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/freetext_page_press/20080529FTX30372-1202/default_en.htm

 Рада ЄС: 
http://www.consilium.europa.eu/press/tv-and-radio-studios?lang=en
 Загальний сайт:
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_assist_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/freetext_page_press/20080529FTX30372-1202/default_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press/tv-and-radio-studios?lang=en
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/broadcasting/index_en.htm


  

Контакти відділу преси та інформації:

Тел.: +380-44-390.80.10 
E-mail: delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

Давід Стулік
Моб.: +380-96-438.03.24
E-mail: david.stulik@eeas.europa.eu

mailto:delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu
mailto:david.stulik@eeas.europa.eu
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