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Політичний світ України
«Митні торги»: Україна та Росія все ніяк не домовляться
Україна все ніяк не може визначитись із тим, які ж
обіцянки виконувати. Європі В.Янукович обіцяє
звільнити Ю.Тимошенко та Ю.Луценко, а от що він
обіцяє російській стороні – так і невідомо. Так,
цього місяця відбулась зустріч В.Януковича та
В.Путіна. Згідно офіційної інформації предметом
обговорення стала співпраця в енергетичній,
торгівельній та науково-технічній сферах. А також
можливості співпраці в межах Митного союзу.
Проте Росія чітко заявила, що ніякий інший варіант окрім повної інтеграції не є
прийнятним. "Наші українські друзі люблять поміркувати на тему приєднання - "три
плюс один" і так далі. "Три плюс один" не буде, так не буває. Або все, або нічого,
але тоді це спостереження або щось інше"- сказав Д.Мєдвєдєв.
Більше того, стало відомо, що Росія вимагає від України закріплення на рівні
Конституції права, яке б гарантувало РФ можливість оренди української
газотранспортної системи за будь-якої влади. Окрім цього, Україна повинна
відмовитись від договору про приєднання до Європейського енергетичного союзу.
Таку думку висловив Д.Мєдвєдєв, заявивши, що це є єдиною умовою приєднання
Росії до консорціуму по управлінню українською ГТС.

Рада знову працює
Після тривалого перепочинку, 19 березня ВРУ все
ж розпочала свою роботу. Так, депутати вже
встигли призначити дату позачергових виборів у
ряді міст. Зокрема, були призначені позачергові
вибори мерів міст Новодністровськ (Чернівецької
області),
Берегів
(Закарпатської
області),
Вознесенська (Миколаївської області), Ялти,
Алчевська та Василькова. А от що стосується
виборів у Києві, то це питання так і залишилось невирішеним.
Крім того, опозиція вже встигла зареєструвати у ВРУ резолюцію недовіри КМУ.
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«Домашній арешт» C.Власенка
Блокування Верховної Ради опозицією було
пов’язано в першу чергу із рішенням ВАСУ,
яким він позбавив депутатського мандата
С.Власенка (на фото). Причиною цього
стало
нібито
суміщення
діяльності
С.Власенка як адвоката та депутата.
Як і очікувалось, С.Власенко направив позов
до ЄСПЛ. Як заявив сам С.Власнеко, під час
процедури позбавлення його депутатського
мандату «було порушено ряд положень
європейської конвенції по правам людини,
зокрема права на справедливий суд».
Варто сказати, що згідно рішення Київської міської кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури, сказано, що С.Власенко у процесах проти
екс-прем’єра Юлії Тимошенко виконує роль її захисника, а не адвоката.
Представники ЄС висловили стурбованість щодо ситуації, що склалась навколо
С.Власенка. Зокрема, К.Етон та С.Фюле виступили із заявою, в якій закликали
українську владу уникнути «сприяння зловживанню судової системи в
політичних цілях».
Як відомо зі ЗМІ, на «серйозну розмову» щодо ситуації в Україні до МЗС
Німеччини був викликаний Павло Клімкін, посол України у ФРН. Підґрунтям для
розмови стала ситуація, що склалась навколо Ю.Тимошенко та її адвоката
С.Власенка.
Цікаво, що сам С.Власенко не був присутній на термінових дебатах,
організованих щодо ситуації в Україні. Оскільки йому не дали можливості
вилетіти з України.
В Україні знову ревізор
Із 27 березня по 10 квітня в Україні буде
працювати місія МВФ. Вимоги Фонду
залишаються незмінними: підняття тарифів
на газ для населення, введення гнучкого
валютного
курсу
та
реформування
банківського сектору.
Міністр економічного розвитку України
І.Прасолов заявив, що Україна буде активно
співпрацювати із МВФ, оскільки на разі є
дуже
зацікавленою
в
отриманні
фінансування.
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Угода про Асоціацію: чого чекати?
Термін виконання Україною поставлених
умов добігає свого кінця, а реальних кроків
так і не зроблено. Європа вже, схоже,
втомилась повторювати про це. Президент
ПАРЄ, Жан-Клод Міньйон (на фото),
заявили, що якщо Угода не буде підписана у
листопаді цього року, то до цього питання
вже повернуться не раніше, а ніж у 2016
році.
Експерти ж вважають, що якщо ця Угода не
буде підписана зараз, то дата її підписання
може бути відсунута навіть далі, а ніж 2016 рік. Оскільки, очевидно, що на той
момент багато положень будуть потребувати нового перегляду.
По-суті, часу залишилось аж до 18 квітня. В останній тиждень березня до Києва
з візитом прибула місія Квасневського-Кокса. Вони провели зустрічі із
Ю.Тимошенко, В.Януковичем, М.Азаровим та В.Пшонкою. 18 квітня вони
виступлять із доповіддю на конференції президентів Європарламенту. А вже 22
квітня "звіт місії буде обговорюватися на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС. Крім
цього, цілком імовірно, що він визначить рішення Єврокомісії на її засіданні на
початку травня про те, чи направляти на підписання Ради ЄС текст угоди про
асоціацію між Україною та ЄС", - стверджує європейський дипломат.
Також Євросоюз висловив своє незадоволення щодо виконання Україною
рекомендацій, наданих їй в межах політики сусідства. «У 201 році Україна не
виконала більшості ключових рекомендацій, які містились в останній доповіді
про прогрес в рамках Європейської політики сусідства», - йдеться у доповіді.
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Світова політика
Кіпр: буря на острові
Напевно, найбільш топовою та обговорюваною
новиною стало рішення Кіпру ввести податок на
банківські вклади. Після тривалих обговорень влада
Кіпру зважилась на введення податку лише для
великих вкладів. Уряд Кіпру узгодив з Єврокомісією,
Європейським центральним банком і Міжнародним
валютним фондом введення разового надзвичайного
збору в розмірі 20% з депозитів понад 100 тисяч євро в найбільшому банку країни
Bank of Cyprus. З аналогічних вкладів в інших банках країни буде знято
одноразовий податок у розмірі 4%.
При цьому, Кіпр обіцяє не чіпати вклади іноземних інвесторів.

Молдова: євро інтеграція під загрозою
Парламент висловив вотум недовіри уряду
В.Філата (на фото). Ініціаторами такого
рішення виступили представники комуністичної
партії, підтримані позапартійними депутатами
та представниками демократичного табору. За
таке рішення проголосувало 54 депутати,
згідно законодавства для такого рішення
достатньо 51 голосу.
Згідно Конституції, президент Молдови Микола
Тімофті має протягом 45 днів запропонувати нову кандидатуру на посаду прем’єрміністра, якщо ж цього не відбудеться в країні будуть проведені дострокові
парламентські вибори.
На думку експертів, проведення дострокових парламентських виборів вигідно
комуністам, які мають доволі хороші шанси перемогти, у випадку оголошення
перевиборів. Прихід до влади комуністів означатиме відхід від євро інтеграційних
прагнень Молдови. Адже комуністична партія не приховувала скептичних настроїв
щодо європейської інтеграції, виказуючи явну зацікавлень у зближенні з Росією та
Євразійським союзом.

4

АМС Newsletter

Твій пазл картини світу
Лютий 2013

Італія – країна без уряду
Після періоду тривалих переговорів, які
тривають в країні вже більше місяця.
Нагадаємо, що вибори в Італії відбулись 2425 лютого. Найбільшу кількість голосів
отримали лівоцентристи – 295 із 630 місць у
нижній палаті, та 114 із 35 у верхній. Попри
те, що С.Берлусконі виступив із ініціативою
підтримати П.Берсані (на фото) на посаді
прем’єр-міністра, останній відмовився від
створення коаліції із партією «Народ
свободи». Як повідомляють ЗМІ, 22 березня
президент Дж.Наполітано передав мандат на формування уряду партії П.Берсані.

В Чехії новий президент
Сенат Чехії оголосив імпічмент президенту
Вацлаву
Клаусу
(на
фото),
строк
повноважень якого закінчувався 7 березня.
Таке рішення стало реакцією на новорічну
амністію, про яку заявив В.Клаус. завдяки
цьому рішенню було припинено розгляд
справ,
пов’язаних
із
шахрайством
високопосадовців. Окрім того, президент так
і не підписав доповнення до Лісабонського
договору, яке передбачає інституційну
реформу ЄС. Ще одне звинувачення –
затягування у призначенні суддів Конституційного суду, що ставило під загрозу
роботу органу.
Враховуючи той факт, що повноваження президента закінчувались 7 березня,
таке рішення має явно символічний та політичний характер.
У випадку, якщо Конституційний суд визнає В.Клауса винним, його позбавлять
усіх привілеїв, які повинні надаватись йому як колишньому президенту. А це
щомісячні виплати у сумі 100 тис. крон ($5 тис), особиста охорона та
автомобіль.
Новим президентом став Мілош Земан, який вже встиг заявити, що через років
5 Чехія зможе приєднатись до зони євро.
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Казахстан: Євразійський та Митний союзи – пройдений етап
Казахстанська опозиція ініціює референдум, на
який будуть винесені питання про вихід
республіки із Митного союзу і Єдиного
економічного
простору.
Для
проведення
референдуму ініціаторам потрібно зібрати не
менше ніж 200 тис підписів. Головними
причинами для виходу із МС та ЄЕП є
підвищення цін на споживчі товари, а також
відсутність реальних результатів
спільної
роботи.
Угорщина: на шляху до скорочення демократичних стандартів
Парламент Угорщини підтримав внесення доволі суперечливих поправок до
Конституції країни, які, зокрема, обмежують повноваження Конституційного
суду. Тепер Конституційний суд не має права давати оцінку змісту законів, він
може коментувати лише процедуру їх прийняття. Також Конституційний суд не
може опиратись на рішення, які були прийняття до 2012 року, коли в силу
вступила нова конституція. Як повідомляють ЗМІ, соціальний захист сімей
більше не буде розповсюджуватись на незареєстровані пари, студент, що
навчаються безкоштовно, змушені будуть працювати лише в Угорщині.
Європа відреагувала доволі жорстко на прийняття такого рішення.

Куди рухається Грузія?
Парламент Грузії прийняв поправки до конституції, згідно яких обмежуються
повноваження президента. За ці зміни проголосувало 135 депутатів, серед яких
були також і представники пропрезидентської політичної сили.
Як повідомляє УП, Згідно з конституційними поправками, президент не може
розпускати уряд Грузії з травня місяця календарного року закінчення його терміну
до прийняття присяги новим президентом.
Також, президент Грузії повинен буде покласти виконання обов'язків на
відправлений у відставку або розпущений уряд до оголошення довіри
парламентом новому урядові.
У разі не оголошення довіри урядовій програмі три рази поспіль з боку
парламенту, якщо існують визначені конституцією обставини для розпуску
парламенту, президент має розпустити його протягом трьох днів.
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Кінець епохи Чавеса

В ході прямого телезвернення до нації віцепрезидент Венесуели Н.Мадуро заявив про
смерть президента У.Чавеса. У ході звернення,
Н.Мадуро сказав, що хвороба У.Чавеса є
справою
рук
його
ворогів.
Згідно
розпорядження
віце-президента
двоє
американських дипломатів покинули країну. У
свою чергу США вислало двох венесуельських
дипломатів.
Більше того, міністр закордонних справ Венесуели заявив про призупинення
дипломатичних відносин зі Сполученими штатами, їх відновлення буде
можливим лише тоді, коли оскільки Вашингтон навчиться поважати суверенітет
Венесуели.
Північна та Південна Корея знову не дружать
13 березня Північна Корея заявила про те, що договір про перемир’я, який був
укладений із Південною Кореєю у 1953 році. Війська КНДР тепер приведені у
повну бойову готовність.
На думку КНДР, винною у цьому є ООН, яка ввела більш жорсткі санкції проти
нових ядерних випробувань. Такі дії ООН Пхеньян розцінив як фактичне
оголошення війни КНДР.
Більше того, військове командування КНДР заявило, що у випадку провокацій,
можуть нанести удар по військовим базам США,
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