Німецько-українське об’єднання юристів e.V. (DUJV)

Шановні колеги!
11 квітня 2019 року у Бізнес-школі Вісбадена відбудеться круглий стіл
щодо перспектив України в євроінтеграційних процесах у правовій сфері за
участі члену Європейського Парламенту пана Майкла Галера.
У ході роботи даного дискусійного заходу паном Майклом Галером
буде представлена доповідь на тему: «Імплементація Угоди про вільну торгівлю та асоціацію як індикатор прогресу трансформації» (див. Програму).
Щиро запрошуємо усіх членів НУОЮ скористатися можливістю взяти
безпосередню участь в обговоренні нагальних та стратегічно важливих питань щодо сьогодення та європейського майбутнього України із поважним
представником одного з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
Довідка. Пан Майкл Галер з квітня 1999 року є членом Європейського
парламенту від ХДС. У період з 2014 по 2019 рр. є членом комітету закордонних справ, підкомітету з питань безпеки і оборони, а також є членом
Правління групи ХДС / ХСС в Європейському парламенті. З 2010 року є Віцепрезидентом мережі Європейського руху Німеччини.
Пан Галер у 2018 році як доповідач Європейського Парламенту з питань ЄС-Україна, виступаючи з приводу присудження Європейським Парламентом премії Сахарова Олегу Сенцову та резолюції щодо ЄС-Україна зазначив: «Вручаючи премію Сахарова за свободу духу українському кінорежисеру Олегу Сенцову, ми відправляємо правильний сигнал у правильний час.
Ми відзначаємо його мирний характер щодо захисту прав українців в окупованому Росією Криму і щодо звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць.
Завдяки Угоді про вільну торгівлю, ЄС на сьогодні є найбільшим торговельним партнером України з часткою 42%. Ми підтримуємо Україну в її
зусиллях щодо поліпшення умов життя в країні та наближення до Європей-

ського Союзу, Україна досягає значних успіхів у здійсненні реформ, погоджених в Угоді про асоціацію. Але плодів реформ для громадян поки що
недостатньо. Перш за все, боротьба з корупцією має відбуватися більш рішуче. Росія повинна утримуватися від будь-яких подальших провокацій та
ескалації в регіоні. Ми вимагаємо негайного звільнення українських моряків, заарештованих Росією. Міжнародні торговельні судна до Азовського
моря повинні знову безперешкодно і без затримок проходити через російський контроль, як того вимагає міжнародне право». (URL:
https://www.michael-gahler.de/)
Участь у заході є безкоштовною, зареєструватися можна за адресою:
info@dujv.de
Д-р Райнер Бірке

