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Політичний світ України
Старі обличчя нового уряду
Безперечно набіл обговорюваною подією місяця
стали кадрові призначення. Так, нарешті стало
відоме прізвище спікера Верховної ради –
Володимир Рибак. Це стало, напевно, найбільш
несподіваним рішенням. Серед усіх можливих
фігур на цю посаду, прізвище В.Рибака жодного
разу не лунало. Посаду віце-спікерів обійняли
комуніст Ігор Калєтнік та «свободівець» Руслан
Кошулинський.
Сергій Арбузов

Передбачуваним стало призначення на посаду глави уряду Миколи Азарова.
Першим віце-прем’єр-міністром призначено екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова.
А на вакантну посаду глави Нацбанку вже призначили виконуючого обов’язки
Ігоря Сорокіна. Серед інших кадрових призначень можна назвати призначення
віце-прем’єр-міністрами уряду Юрія Бойка, Олександра Вілкула та Костянтина
Грищенка. Ще однією несподіванкою стало призначення Наталії Королівської на
посаду міністра соціальної політики.

Рада прийняла бюджет-2013
6 грудня Верховна рада в рекордно короткі строки – 30 хвилин – прийняла варіант
бюджету, запропонований Кабінетом міністрів. Вже 17 грудня Президент Віктор
Янукович підписав цей закон.

Закон про біометричні паспорти: тепер в Європу тільки так
6 грудня вступив в силу закон про біометричні паспорти. Закон встановлює, що
паспорт громадянина України виготовлюється у
формі картки, що містить безконтактний
електронний носій інформації. В електронний
паспорт вносяться: назва держави, назва
документа,
прізвище
та
ім’я,
стать,
громадянство, унікальний номер запису в
реєстрі, номер документу, дата закінчення строку
дії документа, дата видачі документа, орган, що
видав, місце народження, фото та підпис особи.
Проте, як запевняє МЗС України, поки що українці можуть їздити до Євросоюзу
без біометричних паспортів. Точна дата, коли перетинати кордон без нового
паспорта буде заборонено, поки що невідома.
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На фоні заяв про те, що європейський вектор залишається пріоритетним для
України, Віктор Янукович не втомлювався повторювати також і про те, що для
зближення з країнами-членами Митного союзу чинна влада зробить все можливе.
Зокрема, В.Янукович сказав наступне: «Ми будемо поступово долучатись до
правил Митного союзу, оскільки там зосереджений значний ринок для українських
товарів».
У свою чергу Надзвичайний та Повноважний посол України в РФ Володимир
Єльченко висловив думку, що заяви щодо того, що євро інтеграція заважає
співробітництву з Митним союзом є міфом.
Ще однією цікавою новиною на «азійському фронті» є заява В.Януковича та
Г.Бердимухамедова про бажання створити зону вільної торгівлі для активізації
торгово-економічної активності. Таку позицію глави держав озвучили під час
двосторонньої зустрічі в Ашхабаді.

Генпрокуратура проти «Батьківщини»
В Генеральній прокуратурі зайнялись питанням вивчення
фінансування
партії
«Батьківщина».
За
словами
працівників ГПУ, вони зацікавились цим питанням ще в
середині листопада, після спец операції за результатами
якої було припинено діяльність одного з конвертацій них
центрів. За інформацією ГПУ кампанію Юлії Тимошенко у
2010 році фінансували із закордону. Тому як вважають
слідчі, це може поставити хрест на політичній кар’єрі
Ю.Тимошенко та майбутньому партії «Батьківщина».
З прізвищем Ю.Тимошенко пов’язано також ряд публікацій,
що з’явились цього місяця в ряді закордонних ЗМІ. Так,
ключова ідея, яка прослідковується у цих статтях, зводиться до того, що
«справа Тимошенко» шита білими нитками. І чим більше українська влада
намагається себе виправдати, тим більш негативного розголосу набуває ця
справа.

2

АМС Newsletter

Твій пазл картини світу
Грудень 2012

Візит в Росію, який так і не відбувся
Напевно, найбільш скандальною подією місяця стала несподівана відміна
зустрічі двох президентів В.Януковича та В.Путіна. причина, по якій Віктор
Янукович в останній момент не полетів до Москви, так і залишилась нікому не
відомою. В кулуарах говорили, що таке рішення було прийнято після якогось
телефонного дзвінка. Проте чи була то розмова із Володимиром Путіном чи із
Жозе Мануелем Баррозу так і не відомо.
Проте кілька днів по тому Михайло Зурабов, посол Росії в Україні, заявив про
те, що офіційний візит В.Януковича до Москви все ж готується, проте точні дати
поуки що невідомі.

Рейтинги України у «світових заліках»
Цього місяця Transparency International опублікувала «індекс сприйняття
корупції», в якому Україна посіла 144 із 176 місць. Таку ж позицію отримали ряд
країн, серед яких Сирія, Республіка Конго, Центрально-Африканська
республіка, Камерун та Бангладеш.
Свою статистику запропонували також «Репортери без кордонів». Так, згідно
їхніх підрахунків кількість випадків залякування журналістів збільшилась втроє
у порівнянні з минулим роком. У цьому контексті не можна також не згадати
про ситуацію із Гостинним двором, де внаслідок застосування сльозоточивого
газу постраждали не лише журналісти, а й просто громадські активісти.
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Світова політика
США проти Росії: «законодавчі бої»
Цього місця розгорнулась справжня інформаційна війна між США та Росією. У
відповідь на прийняття так званого «закону Магнітського», в Росії був прийнятий
«закон Діми Яковлєва».
Суть останнього полягає у забороні всиновлення
російських дітей громадянами США. У свою чергу президент Росії, Володимир
Путін заявив, що готовий підписати цей закон, а також підписати указ про
підтримку сиріт.
Прийняття «закону Діми Яковлєва» викликало протести як серед звичайних
громадян, так і серед політичної еліти.

Обама визначився з тим, хто керуватиме без пековою
політикою
Президент США барак Обама висунув на посаду державного
секретаря Джона Керрі, який наразі очолює в Сенаті Комітет по
міжнародним справам. Якщо Сенат проголосує за його
кандидатуру, то вже зовсім скоро Хіларі Клінтон, яке вже давно
говорить про те, що хоч піти у відставку, покине посаду
держсекретаря.

Барак Обама

Європа знову говорить про Україну
Європейський парламент представив проект резолюції по Україні. Вже традиційно,
останні резолюції Європарламенту стосуються політичної ситуації в Україні,
зокрема політично мотивованих справ проти Юлій Тимошенко та Юрія Луценко.
Також значна частина пунктів резолюції стосується недемократичності
парламентських виборів в Україні, які «є кроком назад».
Серед іншого, в документі висловлюється занепокоєння щодо прийняття закону
про референдум та законопроекту про заборону пропаганди гомосексуалізму.
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Росія закриває кордони?

Володимир Путін виступив із ініціативою посилити візовий режим із країнами, що
не є членами Митного союзу. Зокрема, президент Росії сказав, що до 2015 року
в’їзд на територію РФ буде можливий лише за наявності закордонного паспорту,
навіть для жителів СНД, спрощенні візові правила будуть існувати лише для країнчленів Митного союзу та Єдиного економічного простору.

Італія: парламент розпущено, уряд у відставці
22 грудня президент Італії Джорджо Наполітано розпустив парламент у зв’язку з
урядовою кризою. Очікується, що парламентські вибори відбудуться 24 лютого.
Відповідно, у відставку також подав і уряд на чолі із Маріо Монті. За таке рішення
проголосувало 309 депутатів, проти – лише члени кабінету міністрів.
Підсумовуючи свій період перебування на посаді
охарактеризував його як «складний, але чудовий».

глави

уряду,

М.Монті

Нагадаємо, пан Монті став на чолі непартійного уряду 13 місяців тому. Уряд Монті
реалізував ряд програм скорочення витрат, які покликані були врятувати економіку
Італії.

Єгиптяни підтримали нову Конституцію
Близько 64% громадян підтримали новий проект Конституції. Після оприлюднення
попередніх результатів представники опозиції виступали із заявою, в якій
говорилось про те, що такий результат був очікуваним, оскільки країною
управляють ісламісти, які могли контролювати хід голосування громадян.
Під час першого етапу референдуму, який відбувся 15 грудня, «за» прийняття
нової конституції проголосувало 57% громадян, «проти» - 43%.
В Європі проект нової конституції викликав значну критику. Так, Марк Шульц,
спікер Європарламенту, заявив про те, що ЄС повинен розірвати політичні та
економічні зв’язки з Єгиптом.

Грузія: битва за своїх
Чи не вперше з моменту парламентських виборів Михайло Саакашвілі пригрозив
відправити у відставку уряд. Таку позицію він висловив після того, як в черговий
раз проти одного з членів його уряду розпочато кримінальну справу, а також після
того як грузинський парламент прийняв рішення про перепідпорядкування охорони
президента прем’єру.
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