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Політичний світ України
?
Угода про асоціацію
асоціацію:: бути чи не бути
бути?
Вже кілька місяців поспіль тема підписання або ж
не підписання Угоди про асоціацію залишається
однією з найбільш обговорюваних. Експерти та
політики висувають свої версії щодо того, чого
чекати від чергового Саміту, але здоровий глузд
підказує – фінал цієї історії швидше за все стане
невтішним для України. Проте українські
чиновники до останнього вірять, що європейська
сторона врешті піде на поступки, закривши очі на
те, що ряд вимог так і залишаються
невиконаними. Але чим ближче до Саміту, тим
жорсткішою стає риторика європейської сторони.
Так, Польща, яка вважалась адвокатом України, висловила сумніви щодо
опейських перспектив Києва. «Ми запропонували Україні Угоду про асоціацію, але
поки що не знаємо, чи вона буде підписана, чи Україна буде готовою до цього. Але
сподіваємося, що торговельна частина запрацює якнайшвидше», – зазначив
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Ще більш жорстко висловився Д.О’Салливан, заявивши про те, що «Угода з
Україною не буде підписуватись суто по геополітичним мотивам». На його думку,
«лише щира та віддана робота по конкретним проблемам стосовно виконання
умов договору зробить підписання можливим».
Крім того, Європа продовжує невтомно повторювати, що для підписання Угоди про
асоціацію всі критерії є однаково важливими. При цьому особливо наголошуючи
на важливості прийняття закону про прокуратуру, про вибори та проведення
повторних виборів у 5 округах.
?
Боротьба за Київ
Київ:: коли буде битва
битва?
Доволі очікуваними та передбачуваними були баталії між опозицією та владою
навколо теми виборів у Києві. Так, за словами І.Богословської, позиція фракції
Партії регіонів полягає у тому, щоб провести вибори до Києва разом із виборами у
5 проблемних округах. Щоправда, не уточнюється чи мова йде лише про вибори
мера Києва чи також і про вибори Київської міськради. Проте остаточної та
зрозумілої інформації по цьому питанню жодна зі сторін так і не оприлюднила.
Провальним стало також і голосування по опозиційним законопроектам щодо
злиття повноважень мера та голови Київської міської державної адміністрації.
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США
США:: чергова резолюція по Тимошенко
У червні верхня палата парламенту США прийняла резолюція, в якій закликає
європейську сторону зробити звільнення Ю.Тимошенко однією із ключових вимог
для підписання Угоди про асоціацію. Попри те, що ця резолюція не є обов’язковою
до виконання, а тон її написання значно м’якший у порівнянні з попередньою, вона
все ж є важливим сигналом, на який варто звернути увагу. На практиці, це
означатиме, що американська сторона повністю буде підтримувати ЄС у його
політиці щодо України.
Документ спрямовано до комітету з міжнародних відносин, очікується, що він може
бути розглянутий сенатом у вересні.. У проекті резолюції йдеться про наступне:
«Закликати владу України звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко з
ув'язнення у світлі рішення Європейського суду з прав людини, прийнятого 30
квітня 2013 (...) Закликати членів Європейського Союзу включити звільнення Юлії
Тимошенко з ув'язнення в якості важливого критерію для підписання Угоди про
асоціацію з Україною на майбутньому саміті Східного партнерства у Литві ...».
Авторами проекту резолюції є сенатор-демократ з Іллінойсу Річард Дурбін,
депутати верхньої палати, Джон Баррасс, Марко Рубіо, Барбара Боксер і Кріс
Мерфі.
«Батьківщина» та «Фронт Змін» – відтепер єдине ціле
15 липня на Михайлівській площі відбувся
урочистий з’їзд Об’єднаної опозиції, під час
якого партія «Фронт Змін» влилась до
складу «Батьківщини».
Арсеній Яценюк, коментуючи цю подію,
заявив: «Важливо не слова, а дії. Рік тому
ми об’єдналися з Юлією Тимошенко і
виграли парламентські перегони, а зараз ми
об’єднуємо наші партії. Політична партія
«Фронт Змін» одностайно прийняла рішення
про об’єднання з ВО «Батьківщина» і припинення діяльності «Фронту Змін». Тому
що ми повинні бути чесні: якщо ми об’єднались, то це означає, що ми об’єднались
назавжди».
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?
Україну чекає нова Конституція
Конституція?
Серед найбільш топових та обговорюваних
новин цього місяця стали перспективи
законодавчих змін в Україні. Так, на початку
місяця В.Янукович заявив, що має намір
змінити Конституцію України. Робота над
внесенням змін розпочнеться у 2014 році.
Про це громадськості стало відомо завдяки
щорічному посланню президента до ВРУ.
На думку В.Януковича, Конституція потребує
змін. Оскільки ряд неточностей, які закладені
в тексті основного закону, роблять неефективними існуючі механізми формування
та відповідальності вищих органів влади.
Над проектом змін до Конституції буде працювати ціла команда фахівців. Зокрема,
мова йде про Конституційну асамблею, до складу якої ввійдуть співробітники
Національної академії наук, вчені профільних академій, представники НУО,
місцевого самоврядування, правозахисні організації, експерти аналітичних центрів
та депутати.
Разом з тим, в кінці місяця заговорили ще про одну законодавчу ініціативу – новий
закон про референдум, який значно зменшує роль Верховної ради.
Передбачається, що «рішення, прийняте на референдумі є обов’язковим і не
потребує затвердження іншим органом влади чи посадовою особою». Тобто,
новий проект Конституції пропонує звести роль Верховної Ради з процесу
ухвалення рішень, прийнятих на всеукраїнському референдумі.
Крім того, в законопроекті йдеться й про ряд інших положень, які викликали значну
критику з боку європейської спільноти. У Венеціанській комісії вважають, що закон
про всеукраїнський референдум може порушити стабільність і законність
конституційного процесу в Україні.
Поки що ситуація залишається підвішеною, і самі члени Конституційної асамблеї
не можуть дати однозначної відповіді на питання про те, що робити із цим законом.
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«Провальні» законопроекти
Народним депутатам так і не вдалось дійти консенсусу по ряду важливих
законопроектів. Так, наприклад, цього місяця Верховна рада провалила
голосування по денонсації «Харківських угод» щодо перебування Чорноморського
флоту РФ на території України. За відповідне рішення для прийняття за основу
проголосувало 152 народних депутатів при необхідних 226.
Підчас голосування за денонсацію угод не голосували 22 депутати від
«Батьківщини», 8 від «УДАРу». Фракція Компартії майже одноголосно
проголосувала проти.
Депутати Партії регіонів у переважній своїй кількості не голосували за
законопроект, або голосували проти. Лише троє депутатів проголосували «за»
денонсацію угод.
Також не вдалось проголосувати за законопроекти опозиції щодо скасування
необґрунтованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій
держави.
Як сказав лідер опозиції А.Яценюк, цей проект передбачав, що ні президент, ні
прем’єр, ні голова ВР, ні інші посадові особи не мають права витрачати більше 3
млн. гривень на рік на перельоти спецлітаками і мають користуватися
регулярними рейсами.
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Світова політика
Туреччина бунтує
Цього місяця в епіцентрі міжнародної уваги
опинилась Туреччина, де вже майже місяць
тривають масові акції протесту. Формальним
приводом для демонстрацій стало рішення
влади про вирубку парку Гезі в Стамбулі. Проте
поступово
протестуючі
почали
вимагати
відставки
чинного
уряду,
звинувачуючи
Р.Ердогана в авторитаризмі, а масові акції
перекинулись зі Стамбулу й на інші міста. Деякі
експерти вважають, що причина демонстрацій не стільки сама політика, скільки
спосіб її реалізації – безкомпромісні та швидкі зміни.
Після невдалих спроб силового вирішення конфлікту влада пішла на переговори із
протестуючими, проте до цього часу ситуація так і залишається в «підвішеному
стані». У країні тривають мирні акції протесту.
Імпульсивність Р.Ердогана та застосування сили проти мітингуючи коштувала
йому погіршення відносин із ЄС. Так, А.Меркель заявила про те, що ці події не
відповідають «європейським уявленням про свободу проведення демонстрацій та
свободу слова», звинувативши при цьому турецький уряд в значному порушенні
прав людини.

Сербія не готова визнати Косово
Прем’єр-міністр Сербії І.Дачіч заявив про те,
що Белград не готовий визнати незалежність
Косово нізаяких умов. Навіть якщо мова
йтиме про одночасне приєднання Сербії та
Косово до Європейського Союзу. Але попри
це Белград готовий і далі співпрацювати з
Приштиною для нормалізації двосторонніх
відносин.
Нагадаємо, ще в квітні цього року було
підписано двосторонню угоду про принципи
нормалізації двосторонніх відносин. І саме Сербія в межах цього договору пішла
на значні поступки. Зокрема, Белград погодився на існування незалежного Косово
в тих межах, в яких воно існувало в якості автономного краю ще в Югославії.
Більше того, було визнано, що серби-жителі Косово – не громадяни Сербії, а
громадяни Косово.
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Грузія
Грузія:: українській сценарій
Екс-прем’єр-міністру
Грузії
Вано
Мерабішвілі буде пред’явлено четверте
звинувачення. Раніше йому вже були
висунуті
обвинувачення
у
створенні
фіктивних робочих місць для прихильників
«Національного руху», привласнення чужого
майна, розтрата майна МВС Грузії,
перевищення службових повноважень (під
час розгону акцій опозиції 26.05.11).

Вано Мерабішвілі

Зараз триває слідство у справі загибелі колишнього співробітника Об’єднаного
банку Грузії С.Гіргвліані. Очікується, що після завершення слідства Мерабішвілі
«буде пред’явлено серйозне звинувачення».
Ще однією, в певній мірі очікуваною, новиною стала звістка про те, що парламент
Грузії ініціює процедуру імпічменту для М.Саакашвілі. Ініціатором став
представник правлячої коаліції Г.Жоржоліані. Для того, щоб передати справу до
суду потрібно зібрати підписи 1/3 представників парламенту, а це – 50 депутатів.
Після цього справу буде розглядати або Верховний, або ж Конституційний суд.
Як зазаначає Г.Жоржоліані, приводом для запуску процедури імпічменту стала
поява відео матеріалів про тортури, що здійснювались МВС в період правління
партії М.Саакашвілі в 2004- 2012 роках.
Серед депутатського корпусу відсутня єдина позиція по цьому питанню й не всі
члени коаліції підтримують дії Г.Жоржоліані.

Швейцарія проти мігрантів
На початку червня в Швейцарії був проведений референдум під час якого
більшість виборців – 80%, підтримали плани уряду щодо посилення федерального
законодавства про надання притулку.
Зокрема, тепер в якості біженців не будуть розглядатись дезертири та ті, хто
відмовились від військової служби по моральним, релігійним чи іншим
переконанням.
Ініціаторами референдуму стали правозахисні організації та ліві партії, які
розкритикували ініціативи уряду. Дії уряду пояснюються тим, що за останні 10
років кількість запитів на отримання статусу біженця досягла максимум.

6

АМС Newsletter

Твій пазл картини світу
2013
Червень
Червень2013

Антикорупційна хвиля в Європі
Цього місяця Європою прокотилась
чергова хвиля антикорупційних скандалів.
Так,
у
Франції
був
затриманий
генеральний директор France Telecom
Orange С.Рішар в межах розслідування так
званої «справи Тапі». Нагадаємо, в цій
справі фігурує також К.Лагард, глава МВФ.
Затримання С.Рішара пов’язано із його
роботою в уряді Франції, коли К.Лагард
очолювала міністерство фінансів, а С.Рішар – її канцелярію.
У Чехії в рамках антикорупційної операції було затримано ряд високопоставлених
чиновників, серед яких керівник апарату прем’єр-міністра П.Начаса та помічник
глави уряду.
Як відомо із інформації у ЗМІ, ця операція готувалась протягом 2 років. Очікується,
що затримання людей із оточення прем’єр-міністра завдасть йому суттєвого удару
по його репутації.

?
Білорусь більше не хоче до Митного союзу
союзу?
За інформацією в ЗМІ представники форуму білоруських підприємців вирішили
почати збір підписів за вихід із Митного союзу. Як заявляє голова профсоюзу
«Перспектива» А.Шумчанка, правила Митного союзу були введені без
консультацій із підприємцями, інтереси яких вони зачіпали.
Нагадаємо, наприкінці травня країни Митного союзу прийняли ряд документів
щодо поглиблення економічної інтеграції.
Саміт G8
У червня в північно ірландському містечку ЛохЕрні
відбувся
саміт
«великої
вісімки».
Враховуючи те, що ключовим питанням саміту
мало стати обговорення проблем Сирії,
аналітики та експерти прогнозували що цей саміт
відбудеться у форматі G7 проти G1, тобто
«велика сімка» проти Росії. Але попри ряд
незручних моментів, що передували саміту
(наприклад, виступ В.Путіна у Лондоні чи
переговори із Б.Обамою), сторонам все ж
вдалось досягнути компромісу та прийняти спільне комюніке по Сирії, в якому вони
закликали до проведення мирних переговорів у Женеві. Щоправда, строки
переговорів так і не були названі.
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