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Політичний світ України

?
Угода про асоціацію
асоціацію:: бути чи не бути
бути?
Серед найбільш обговорюваних тем, окрім
звичайно ж виборів мера Києва, залишається
питання підписання Угоди про асоціацію. При
тому цікаво, що як і раніше, члени ЄС не мають
визначеної позиції щодо того, чи готова Україна
до такого кроку. Серед країн, які тривалий час
вважались мало не лобістами України в ЄС, була
й Литва. Але цього місяця міністр закордонних
справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про
неможливість підписання Угоди на данному етапі. "Якби нам довелося сьогодні
визначитися, чи можемо ми підписати Угоду про асоціацію, на жаль, відповідь
була би негативна. Оскільки деяку роботу ще потрібно зробити", - сказав
Лінкявічюс. Зокрема, він також наголосив, що кроком, який би явно сприяв
вирішенню цього питання, стало б звільнення Ю.Тимошенко.
Цікаво, що посол Німеччини налаштований більш оптимістично щодо перспектив
підписання Угоди. Так, Крістоф Вайль заявив, що він не сумнівається в тому, що
Угода про асоціацію буде підписана в листопаді на саміті Східного партнерства.

Україна продовжує симулювати боротьбу з корупцією
Як відомо, боротьба з корупцією – це не ініціатива української влади, це вимога з
боку європейської сторони. Організація GRECO (Група держав Ради Європи проти
корупції) у своєму звіті щодо виконання Україною антикорупційної програми
зазначала, що із 13 рекомендацій Україна задовільно виконала лише 2, частково –
10, та не виконала 1 рекомендацію.
Представники GRECO висловили занепокоєння щодо того, що в Україні до цього
часу не закріплена правова база для таких сфер як система органів, реформа
державного управління та процедура здійснення державних закупівель. Крім того,
GRECO вважає, що Національний антикорупційний комітет повинен проводити
більш ефективний моніторинг антикорупційних політик.
При тому нагадаємо, що в кінці минулого року президент GRECO Маріан Мрчела
заявив про те, що корупція в Україні досягла рівня системної проблеми.
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?
Митний союз – новий напрямок розвитку
розвитку?
Поки Європа визначає, чи відповідає Україна її
критеріям вступу, остання взяла курс на зближення
з іншим Союзом – Митним. Події розгортались
наступним чином. 26 травня відбулась фактично
таємна зустріч двох президентів В.Януковича та
В.Путіна, про результати якої ніхто так і не дізнався.
Проте за неофіційними даними глави держав
домовились про те, що Україна йде на поступки
Росії в перемовинах щодо ГТС, остання натомість
погоджується надати України статус спостерігача у Митному союзі.
Далі була заява А.Гончарука, який сказав, що Україна не може обійти Митний союз,
бо це «63 млрд. доларів кожен рік в торгівлі, не дивлячись на кризові роки».
А вже 29 квітня В.Янукович взяв участь у засіданні Вищої євразійської економічної
ради, що проходило в Астані. Одним із результатів роботи Ради стала підготовка
Меморандуму щодо отримання Україною статусу спостерігача в Митному союзі. А
вже 31 травня відбулось засідання Ради глав урядів держав-членів країн СНД, на
якому й було підписано Меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською
економічною комісією та Україною. В одному з пунктів документу йдеться про те,
що Україні надається право бути присутньою на відкритих засіданнях ВЄЕС, брати
участь у засіданнях ВЄЕС без права брати участь у прийнятті рішень. Цікаво те,
що один із пунктів Меморандуму зобов’язує Київ утриматись від недружніх дій та
негативних оцінок Митного союзу. Цікавою також є заява радника президента Росії
С.Глазьєва, який заявив про те, що інтеграція України до ЄС унеможливлює
інтеграцію України до МС.
Тож поки що ця історія залишається відкритою. Тепер варто чекати коментарів з
боку європейців, які, щоправда, вже встигли заявити про те, що вступ до МС –
позбавить Україну суверенітету.

Вибори в Києві
Києві:: чекати залишилось 2 роки
Однією із найбільш топових тем цього місяця стали вибори мера Києва. Точніше,
це було швидше гаданням на кавовій гущі щодо можливої дати їх проведення.
Найбільш неймовірним здавався сценарій їх перенесення аж на 2015 рік, проте
саме він став реальністю. Таке рішення виніс Конституційний суд, визначивши, що
вибори в Києві повинні відбуватись одночасно із всеукраїнською кампанією
наприкінці 2015 року.
У свою чергу лідери опозиції заговорили про те, що Конституційний суд потрібно
розпустити, а Київраду потрібно пікетувати та вимагати її розпуску.
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«Проблемні округи»
округи»:: виборам бути
Після довгих дискусій стосовно того, коли
потрібно проводити перевибори у проблемних
округах, опозиція та влада нарешті дійшли
принципової згоди. Цією датою стало 28 жовтня
2013 року. Так, Н.Новак, депутатка від партії
УДАР, прокоментувала це рішення наступним
чином: «Робоча група по підготовці закону має
дві узгоджені позиції. Перша – вибори
проводяться лише в 5 округах, де ЦВК не змогла
встановити результати голосування (№94, 132,
194, 197, 223), а округи О.Домбровського та П.Балоги (№11 та 71) не входять до
цього переліку. Друга – вибори відбудуться восени, швидше за все 28 жовтня».
Нагадаємо, на минулих виборах до ВРУ, що відбулись в жовтні 2012 року, ЦВК не
змогла встановити результати волевиявлення в п’яти «проблемних» округах.

Україна в світових рейтингах
Вже майже традиційним є той факт, що Україна останнім часом в усіх світових
рейтингах гордо займає останні місця. Так, нещодавно Amnesty International
заявила про недоліки в системі кримінального правосуддя та відсутності гарантій
прав затриманих в Україні.
У щорічному звіті «Стан справ людини в світі» йдеться про те, що Україна
проігнорувала рекомендацію ООН створити незалежний орган для розслідування
заяв про тортури. Також в доповіді звертається увага на політичні мотиви у
переслідуванні Ю.Тимошенко та її команди. Окремо, вони вказують на наявність
проблем із захистом прав ЛГБТ-спільноти.
Також свій звіт щодо стану віросповідання в світі оприлюднив Державний
департамент США. У звіті йдеться про те, що позитивних змін у цій сфері не
відбулось. Серед недоліків, на які вказують представники держдепу, по-перше, те,
що влада дуже часто займає одну із сторін у спорах між конфліктуючими групами.
По-друге, це розширення державного контролю за релігійною діяльністю. По-третє,
наявність соціальної дискримінації за релігійною ознакою.
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Світова політика
Європа
Європа:: кінець політики «жорсткої економії»
Тривалий час європейські чиновники
вважали політику «жорсткої економії»
єдино можливим варіантом виходу із
кризи.
Проте
жодних
позитивних
наслідків ця стратегія не принесла,
натомість
навпаки
–
спричинила
загострення ситуація та зростання
протестних настроїв, які, на думку
експертів,
можуть
призвести
до
революції. Серед найбільш відчутних та
болючих наслідків стало збільшення рівня безробітних, особливо серед молоді.
Рішення про відхід від норм жорсткої економії дозволило трьом з п’яти найбільших
економік ЄС, Франції, Іспанії та Нідерландам, поки що не знижувати бюджетний
дефіцит.
Крім того, міністри праці європейських країн взялись за розробку
загальноєвропейської програми по боротьбі із безробіттям. Очікується, що на цю
програму буде виділено більше 6 млрд євро. Варто сказати, що більшість політиків
високий рівень безробіття, особливо серед молоді, розглядають як загрозу для
існування «об’єднаної Європи».
Самміт ЄС
ЄС:: домовленостей досягнуто
Схоже, що Європейський союз взяв курс на поглиблення внутрішньої інтеграції,
саме до таких висновків можна прийти, проаналізувавши результати саміту глав
держав та урядів ЄС, що відбувся 22 травня 2013 року.
Предметом обговорення були дві теми: посилення боротьби з ухиленням від
сплати податків та посилення енергетичної безпеки ЄС. Під час саміту були
встановлені строки отримання результату по деяким домовленостям. Так, до кінця
червня від урядів країн ЄС очікується отримати конкретні пропозиції щодо
боротьби із махінаторами з ПДВ. Окрім того, ЄС планує провести переговори зі
Швейцарією, Ліхтенштейном, Монако, Андоррою та Сан-Маріно щодо
застосування цими державами норм оподаткування, прийнятих в ЄС.
Серед інших рішень, прийнятих на саміті, було вирішено працювати над
створенням єдиного енергетичного ринку. Оскільки, на думку чиновників, зовсім
скоро Європа може стати єдиним континентом, залежним від імпорту енергоносіїв.
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Сезон політичних скандалів у Франції продовжується
Крістін Лагард, очільниця МВФ, стала «черговою
мішенню» судового слідства. Її звинувачують у
перевищенні посадових обов’язків у 2008 році.
Зокрема, її підозрюють у тому, що вона могла
вплинути на рішення Арбітражного суду Франції
щодо виплати Б.Тапі, близькому соратнику
Н.Саркозі, крупної грошової компенсації.
Нагадаємо, що К.Лагард не єдина із соратників
Н.Саркозі, яку звинувачують у перевищенні
Крістін Лагард

повноважень. Наприкінці лютого 2013 року обшуки пройшли також в будинку
колишнього глави французького МВС К.Геана, нещодавно обшуки відбулись у
будинку С.Рішара, екс-помічника К.Лагард.
?
Грузія йде «українським шляхом»
шляхом»?
Чим далі, тим більше ситуація в Грузії нагадує «український сценарій» розвитку
подій. Так, в травні було арештовано генерального секретаря партії «Єдиний
національний рух» (лідер М.Саакашвілі), екс-прем’єр-міністра В.Мерабашвілі.
В.Мерабашвілі звинувачують у підкупі виборців, розтраті та привласненні коштів з
використанням службового статусу та зловживанням службовими обов’язками.
На що М.Саакашвілі жорстко відреагував, заявивши, що такий сценарій розвитку
подій дуже нагадує те, що відбувається в Україні, яка «має проблеми в
двосторонніх відносинах фактично з усіма провідними європейськими державами
та Сполученими Штатами».
Крім того, останнім часом в Грузії значно активізувались різноманітні громадські
об’єднання, які виступають із критикою режиму Саакашвілі. Так, у пройшов з’їзд
колишніх політичних в’язнів Грузії, права яких були порушені в період, коли при
владі знаходилась партія «Єдиний національний рух», лідером якої є М.Саакашвілі.
По завершенню учасники форуму заявили, що ставлять собі за мету відновити в
країні справедливість та притягнути до відповідальності представників
попереднього режиму.
Також учасники руху звернулись до парламенту із проханням створити спеціальну
слідчу комісію, яка буде займатись вивченням «злочинних дій, що були здійснені
«Нацрухом» під час перебування при Валдаї, та дасть їм відповідну політичну,
правову та моральну оцінку».
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Північна Корея готова до діалогу
Після «квітневого» напруження, у двосторонніх
відносинах, Північна Корея, схоже, демонструє свою
готовність до діалогу із Сеулом. Такі висновки експерти
та політики зробили після того, як телебачення
Північної Кореї показало прапор своїх сусідів. Раніш,
південнокорейський прапор або ж вирізався із кадру,
або розмивався.
У свою чергу Сеул заявив про те, що готовий надати
гуманітарну допомогу Пхеньяну, у випадку, якщо КНДР
готова до переговорів.
Кім Чон Ин

Крім того, Пхеньян заявив про свою готовність вести переговори також і з Китаєм
для врегулювання ситуації на Корейському півострові. Керівник головного
політуправління Корейської народної армії Чхне Рен Хе зустрівся в Пекіні із
членом ПК Політбюро Компартії Китаю Лю Юньшанем. У ході переговорів останній
закликав відновити шестисторонні переговори по денуклеаризації Корейського
півострова.

Обама більше не хоче боротись із тероризмом
Б.Обама виступив із промовою, в якій висловив своє нове бачення війни із
тероризмом, яка має стати більш вивіреною та відповідати сучасним умовам. Як
зазначив президент США, потрібно нарешті відмовитись від поняття нічим не
обмеженої «глобальної війни» з терором на користь тактики постійних чітко
вивірених ударів з метою ліквідації терористичних мереж, які прямо загрожують
США.
Найнесподіванішим став заклик Б.Обами до Конгресу відкликати резолюцію або як
її називають «Санкція на використання військової сили», яка була прийнята після
трагічних подій 11 вересня. Згідно цього документу президент отримує право
використовувати всі необхідні засоби для покарання організаторів атак та
запобігання терористичних нападів на США.
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