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Світова політика
Всесвітній банк отримав нового керівника
Джим Ен Кім став 12 президентом Всесвітнього
банку. На цю посаду також претендували міністр
фінансів Нігерії Нозі Оконьо-Івеала, екс-міністр
фінансів Колумбії Хосе Антоніо Окампо,
колишній радник Білого дому Ларрі Саммерс,
голова компаніх Pepsi Індра Нуі, представник
США в ООн Сузан Райс.
Джим Ен Кім, Барак Обома

Попри те, що Джим Ен Кім вступить на посаду з 1 липня 2012 року, він вже встиг
назвати основні пріоритети свого президентства. Серед них він назвав зростання
кожної країни, яке б ґрунтувалось на ринковій економіці, що, на його думку,
сприятиме створенню нових робочих місць та зниженню рівня безробіття.
Експерти вже встигли критично оцінити це призначення, назвавши його швидше
політичним рішенням. Головним чином тому, що сфера охорони здоровя є лише
одним із двадцяти напрямків роботи Світового банку, в той час як напрямком
роботи є економіка. Нагадаємо, Джим Ен Кін за фахом є лікарем, який
пропрацював у «країнах третього світу» більше 25 років.
Білорусь – ЄС: потепління у відносинах
Попередні місяці позначились значним загостренням двосторонніх відносин між
Мінськом та Брюсселем, що врешті призвело до того, що ЄС відкликав своїх
послів та ввести нові санкції проти Білорусії.
Проте вже цього місяця почала спостерігатись певне потепління у двосторонніх
відносинах. Зокрема, до перемог європейської дипломатії можна зарахувати те,
що під тиском ЕС О.Лукашенко помилував двох політ в’язнів – Андрія Ситнікова та
Дмитра Бондаренка.
Наприкінці місяця стало відомо також і те, що до Білорусії будуть поступово
повертатись посли країн Євросоюзу. Зокрема, серед перших будуть представники
Чехії, Естонії та Швеції. Налагодження дипломатичних відносин експерти
пов’язують саме із помилуванням політв’язнів.
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Вибори у Франції: неочікувана закономірність
22 квітня у Франції відбувся перший тур
президентських виборів. Як і прогнозували
більшість експертів та рейтингових агентств, з
невеликим відривом переміг соціаліст Франсуа
Олланда, набравши 28,63% голосів. Друге місце
отримав Ніколя Саркозі, отримавши 27, 18%.
Серйозним успіхом ці вибори стали для Марин
Ле Пен, яка отримала 18%. Більшість
європейських експертів таку перемогу пояснюють
пом’якшенням риторики лідерки правої партії.

Ніколя Саркозі

Варто відзначити, що явка на президентських виборах була доволі високою. Згідно
офіційних даних, 80,43% виборців. Очікується, що другий тур президентських
виборів буде відбудеться 6 травня. (На момент підготовки матеріалу стали відомі
результати другого туру виборів. Переможцем став Франсуа Олланда, набравши
більше 51% голосів виборців).

Президент Европарламенту заявив про можливий крах ЕС
Попри те, що ЄС докладає максимум зусиль для подолання наслідків економічної
кризи, ситуація в середині союзу залишається доволі складною. Якщо раніше
керманичі Європи відкидали варіант розпаду цієї структуру, то цього місяця чи не
вперше на офіційному рівні була озвучена теза, про те, що така можливість не
виключена. Зокрема, Мартін Шульц, голова Європарламенту, заявив про те, що
«вперше в історії європейського союзу крах ЄС став реалістичним сценарієм».
Головною причиною, на його думку, є те, що глави держав все більше прагнуть
вирішувати питання «за закритими дверима». Занепокоєння викликає також і те,
що Франція та Німеччина прагнуть відновити прикордонний контроль, додав
М.Шульц.
«Справа Магнітського»: США може ввести санкції проти російських
чиновників
До палати представників США був внесений законопроект, що передбачає
введення візових та фінансових обмежень для деяких російських чиновників, що
були причетними до переслідування Сергія Магнітського.
Співавторами законопроекту стали голова комітету по міжнародним справам
Іліана Рослейтнен (Республіканська партія), голова підкомітету у питаннях протидії
тероризму Ед Ройс (Республіканська партія) та представник комітету по бюджету
Сенді Левін (Демократична партія).
Нагадаємо, раніше деякі члени Сенату США виступала за відміну поправки
Джексоан-Венніка в обмін на прийняття «списку Магнітського».
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ЄС вводить нові санкції проти Сирії
Європейський союз прийняв 14 пакет санкцій
проти Сирії. Це рішення було прийнято
одноголосно на засіданні Ради ЄС в Люксембурзі,
21 квітня 2012 року. Цей пакет включає в себе
заборону на експорт в Сирію предметів розкоші та
розширює перелік забороненої для поставок
техніки подвійного призначення, яка може бути
використана для внутрішніх репресій.
Дамаск

Нагадаємо, раніше К.Ештон заявила про те, що ЄС буде продовжувати
застосовувати санкції проти Сирії, аж поки остання не припинить проводити
репресії в середині країни.

Північна Корея: невдалий запуск ракети
13 квітня Північна Корея запустила балістичну ракету, ігноруючи заклики світової
спільноти відмовитись від таких дій. Рішення Кореї викликала шквал реакцій з боку
її сусідів, зокрема ще до моменту запуску Японія пообіцяла збити ракету.
Попри оптимістичні прогнози Пхеньяну, запуск ракети був невдалим, її політ
тривав всього кілька хвилин, а потім вона впала в океан.
У свою чергу, не зважаючи на не успішність випробувань Пхеньяну, верхня палата
Японії прийняла резолюцію зі звинуваченням міністра оборони Наокі Танаки у
зв’язку з «поганим знанням військових питань та провальною поведінкою під час
запуску ракети Північною Кореєю». Хоча резолюція не має юридичної сили,
опозиція вимагає негайного звільнення міністра. Нагадаємо, Н.Танака визнав
затримку, яка за його словами була пов’язана з «занадто тривали часом перевірки
інформації».
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Політичний світ України
Україна та Митний союз створили робочу групу
Під час консультаційної зустрічі, що проходила в кінці березня в Києві, Україна та
Митний союз (Росія, Білорусь та Казахстан) створили робочу групу для подолання
технічних бар’єрів у взаємній торгівлі.
Завданням даної групи є опрацювання питань, пов’язаних із подоланням
технічних бар’єрів у взаємній торгівлі, визначення умов, за яких стане можливим
приєднання України до технічних регламентів МС, а також спільне випрацювання
алгоритмів застосування технічного регулювання МС щодо продукції, яка
поставляється.
У повідомленні зазначається, що в якості моделі при формуванні технічного
регулювання МС була вибрана європейська модель.

ЄС відмовляється ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС на
даному етапі
Попри офіційну позицію ЄС, Великобританія заявила про те, що не ратифікує
угоду про асоціацію з Україною, якщо Ю.Тимошенко та Ю.Луценко будуть
залишатись за ґратами й не зможуть взяти участь у парламентських виборах 2012
року.
Із подібною заявою виступила Німеччина, зауваживши, що на даному етапі
ратифікація Угоди із Україною не можлива, з огляду на регрес в процесів
проведення реформ.
Ще однією країною, яка виступає проти підписання та ратифікації Угоди є Чехія.
Згідно оприлюднених заяв, офіційна Прага не вважає, що Україна відповідає
базовим політичним цінностям та правилам європейської спільноти.
Нагадаємо, що після парафування, яке відбулось 30 березня 2012року, повинно
відбутись підписання та ратифікація Угоди. У свою чергу, для підписання потрібно
рішення Ради Європи, а, отже, і згода усіх країн-членів.
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Європейський суд по правам людини розглянув скарги Юрія Луценко
17 квітня 2012 року Європейський суд по правам
людини почав розгляд скарг екс-міністра внутрішніх
справ Юрія Луценко. У справі «Луценко проти
України» Ю.Луценко оскаржує свій арешт та
перебування у в’язниці. У цей же день були
завершенні публічні слухання. Дата вироку буде
відома пізніше.
Нагадаємо, захист екс-міністра наполягає на тому,
Юрій Луценко

що при арешті Ю.Луценко була порушена стаття 5 конвекції про захист прав
людини та основних свобод («Право на свободу та особисту недоторканність»),
стаття 6 («Право на справедливий судовий розгляд») та стаття 18, яка забороняє
обмеження прав та свобод «для інших цілей, а ніж ті, для яких вони були
передбачені».
У той час, як позиція українського уряду базується на тому, аби визнати справу
Луценко неприйнятною для розгляду.
Німецькі чиновники відмовляються їхати на футбол до Харкова
Свій протест проти утримання Ю.Тимошенко у в’язниці вирішили висловити
німецькі чиновники, заявивши про те, що не будуть присутніми на грі німецької
збірної, яка відбудеться в Харкові. У той час як на гру, що відбудеться у Львові,
вже встигли зареєструватись п’ять міністрів.
Свій протест проти ситуації в Україні висловив також і президент ФРН Йохим Гаук,
скасувавши свій візит до Ялти на зустріч президентів країн Центральної Європи.
Європейський союз заговорив про санкції
Голова
комітету
Європарламенту
по
закордонним справам Ельмар Брок заявив
про те, що ЄС може застосувати санкції проти
України. Зокрема, він заявив про те, що «не
виключено, що ситуація в Україні буде
погіршуватись, і в такому випадку будуть
обговорюватись санкції проти людей із уряду
та сфери юстиції, що відповідальні за такі
вироки та умови утирання за ґратами, аби
вони вони не мали змоги отримувати візи та
здійснювати грошові перекази».

Юлія Тимошенко
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Політичне правосуддя: В.Іванющенка засудили до 5 років позбавлення волі
В.Іванющенко, який тимчасово виконував обов’язки міністра оборони України,
засуджений до 5 років позбавлення волі за зловживання службовими
повноваженнями.
Згідно із вироком, він також позбавлений другого рангу державного службовця та
права займати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в
організаціях всіх форм власності протягом 3 років.
Україна – Туреччина: завершився перший раунд переговорів по ЗСТ
В квітні завершився перший раунд переговорів між Україною та Туреччиною щодо
створення ЗВТ. За підсумками переговорів стало відомо, що Анкара поки не
готова відкрити ринок для української аграрної продукції та наполягає на
лібералізації поставок промислових товарів.
Як зазначив В.П’ятницькій, урядовий уповноважений по питаннях європейської
інтеграції, ключова розбіжність між сторонами полягає в тому, що Україна прагне
створити всеохоплюючу ЗВТ, а Туреччина готова лише до лібералізації
двосторонньої торгівлі промисловими товарами.
ВРУ прийняла новий Кримінальний кодекс
За прийняття нового Кримінального кодексу проголосували 271 депутатів із 283
зареєстрованих. Проект КПК був внесений на розгляд Верховної ради
В.Януковичем в січні 2012.
Новий документ передбачає зрівнювання сторін кримінального процесу в правах,
в першу чергу шляхом надання їм рівних прав у наданні доказів у суді.
Законопроект також удосконалює систему запобіжних заходів, які застосовуються
до підозрюваних у межах розслідування.
Конституційний суд заборонив одночасне балотування в мажоритарному
окрузі та партійному списку
КСУ прийняв 5 квітня рішення, згідного якого визнається неконституційною норма
закону «Про вибори народних депутатів», якою дозволялось одночасне
балотування в мажоритарному окрузі та по партійному списку.
Нагадаємо, що дана норма про можливість одночасного балотування була одним
із пунктів компромісних домовленостей між парламентською більшістю та
опозицією, завдяки яким було можливим прийняття нової редакції Закону «Про
вибори народних депутатів».
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Українці отримали нового омбудсмана
24 квітня В.Лутковська була обрана Уповноваженим ВРУ по правах людини 252
голосами. На голосування була винесена лише її кандидатура.
Перша спроба обрати В.Лутковську на посаду омбудсмана «провалилась» 15
березня, коли за неї проголосувало лише 212 депутатів, а за її суперника
Є.Захарова – 134.
Опозиція розкритикувала дане рішення, заявивши, що В.Лутковська не має
достатньо досвіду в правозахисній діяльності, і навряд зможе перепрофілюватись,
аби захищати права громадян, а не держави.
«Батьківщину» очолить «Фронт змін»: партії формують єдиний список
для участі у парламентських виборах

Лідери «Батьківщини» та «Фронту змін» підписали «Декларацію єдності», згідно
якої ці дві політичні сили об’єднуються для формування загального списку на
парламентських виборах.
У документі йдеться про те, що партії «об’єднуються для перемоги на
парламентських виборах та встановленні в Україні демократії та справедливості».
А єдиний список буде формуватись на основі партії «Батьківщина» як найбільш
рейтингової опозиційної сили.

