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Світова політика

В Арабських країнах пройшли вибори

парламенті.

Друге

Цього
місяця
в
Алжирі
пройшли
парламентські вибори. Проте явка виборців
склала всього 35%, що було пов’язано із
переконанням громадян у тому, що їхня
участь у виборах нічого не змінить. За
результатами виборів перемогу отримала
керівна партія – Фронт національного
звільнення, завоювавши 220 місць із 462 в
місце
отримала
партія
Національне
демократичне об’єднання.

Як вважають деякі спостерігачі, результати виборів не в повній мірі
відображають розстановку політичних сил. Оскільки більшість громадян все ж
підтримують ісламістські партії. А згідно результатів виборів отримали
перемогу помірні ісламісти із партії «Зелений Алжир».
Нагадаємо, що Фронт національного звільнення є правлячою партією вже 50
років, з моменту отримання країною незалежності.
Також парламентські вибори відбулися в Сирії, результати яких міжнародна
спільнота не визнає. Перемогу на виборах отримав блок «Національної
єдності», який був сформований Партією арабського соціалістичного
відродження, яка втратила статус правлячої.
Більше того, Сирія продовжує залишатись під пильним наглядом міжнародної
спільноти. Зокрема, ЄС ввів 15-й пакет санкцій, що передбачає замороження
активів 2 компаній та 3 фізичних осіб, які підозрюються у фінансуванні режиму
Б.Асада. А також введена заборона на в’їзд цих осіб до країн ЄС.
Греція провела дострокові вибори
6 травня в Греції пройшли дострокові парламентські вибори. Головною метою
проведення цих виборів було визначити партії, які найбільше підтримують
громадяни. Оскільки згідно попередніх соціологічних опитувань жодна з них не
може сформувати уряд самостійно. За результатами виборів перше місце
здобула правоцентристська партія «Нова демократія», у той час як другу
позицію посіла Коаліція радикальних лівих.
Після тривалого періоду переговорів партіям, що пройшли до Парламенту, так і
не вдалось сформувати урядову коаліцію. Натомість був сформований
тимчасовий уряд, головним завданням якого є підготовка до нових
парламентських виборів, які відбудуться 17 червня.
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Франсуа Олланд: нове обличчя Франції
6 травня у Франції відбувся другий тур
президентських виборів. За результатами якого
перемогу отримав соціаліст Франсуа Олланд
(53% виборців). Майже одразу після інавгурації
був представлений склад кабінету міністрів, до
якого ввійшло 34 міністри, серед яких 17 – жінки.
Прем’єр-міністром став Жан-Марк Айро, який з
1997 року очолює фракцію соціалістів у
парламенті.
В
нинішньому
складі
уряд
працюватиме до парламентських виборів, після
яких, очевидно, відбудеться оновлення та
перестановки.

Франсуа Олланд

Перше засідання уряду відбулось 17 травня, протягом якого, як і очікувалось,
було прийнято рішення про скорочення заробітної плати членів уряду та
президента на третину. Серед основних ініціатив, які вже встиг оприлюднити
глава кабінету – перегляд положень пенсійної реформи, зокрема зниження
пенсійного віку із 62 до 60 років.
Нагадаємо, що головною передвиборчою ініціативою Франсуа Олланда була
перегляд бюджетного пакту ЄС. Проте схоже, що ця ідея не отримає підтримки
з боку решти європейських лідерів.
Саміт G8: В.Путін не приїхав
18 травня у Кемп-Девіді відкрився черговий самміт «великої 8». Ще задовго до
початку роботи, увага навколо цієї події була прикута через відмову В.Путіна
брати участь у засіданні «G8». Офіційною причиною відмови стало те, що
В.Путін зосереджений на вирішенні внутрішньополітичних проблем, зокрема на
процесі формування уряду. Росію на саміті представляв Д.Мєдвєдєв.
Серед основних питань, що обговорювались на саміті, були проблеми безпеки
в таких країнах як Сирія, Іран та Китай. Другий блок питань включає економічні
питання, зокрема ситуацію в єврозоні. А також розвиток економіки Афганістану
та політичну ситуацію в країнах Близького сходу та Північної Африки.
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Самміт НАТО: Україна намагається уникнути міжнародної ізоляції
Головним
підсумком
роботи
цьогорічного саміту НАТО стало
прийняття плану передачі воєнного
командування в Афганістані владі в
країні (це повинно відбутись до
середини 2013).
Україна, попри закріплений у 2010
році позаблоковий статус, заява про
готовність співпрацювати з НАТО «на
афганському напрямку», а також в рамках ряду інших програм (зокрема, в
питаннях виробництва ракетної техніки), дещо послабили

Туреччина знову «атакує» ЄС
Після перемоги Франсуа Олланда, Туреччина вирішила відновити спроби
вступити до ЄС. Нагадаємо, Ніколя Саркозі виступав категорично проти вступу
Туреччини до ЄС, оскільки вважав, що мусульманська країна не може бути
частиною об’єднаної Європи.
Проте питання в тому, що міжнародна політика Франсуа Олланда є ще більш
невизначеною, аніж внутрішня. Що ж стосується його позиції по Туреччині, то в
одному із інтерв’ю в квітні він заявив, що Франція вже давно змирилась із
можливим вступом Туреччини. Проте остання навряд зможе виконати
поставлені умови найближчим часом.

Дорожня карта для країн «Східного партнерства»: новий імпульс для
розвитку
В травні ЄС оприлюднив річну оцінку нового підходу європейської політики
сусідства «більше за більше», а також представив Дорожню карту. Нова
Дорожня карта підтверджує прихильність ЄС та країн-партнерів Східної Європи
демократичним реформам та економічним перетворенням, а також встановлює
нову програму співпраці.
Як заявила К.Ештон, очікується, що новий документ надасть імпульс для
подальшого розвитку країн-партнерів. Зокрема, прискорить політичну асоціацію
та поглибить економічну інтеграцію, підвищить мобільність громадян та
сприятиме поглибленню співпраці в ряді секторів.
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Політичний світ України
ЄС бойкотує Євро-2012
Представництво ЄС в Україні заявило, що ніхто із
єврокомісарів не буде брати участь у заходах,
присвячених Євро-2012 в Україні. У повідомленні
Представництва йдеться про те, що «президент
Баррозу не має наміру відвідувати заходи в Україні,
пов’язані з Євро-2012. Цю позицію розділяють всі
єврокомісари».
Пізніше стало відомо, що новообраний президент
Франції
також
відмовляється
приїжджати,
враховуючи
внутрішньополітичну ситуацію
в
Україні.
Кетрін Ештон

Самміт в Ялті перенесли: Європа дала свою оцінку політичним процесам в
Україні
11-12 травня в Ялті мав відбутись самміт країн Центральної Європи. Проте лідери
майже всіх країн ЦЄ відмовилися від участі в ньому. Серед них лідери п’яти
європейських держав (Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії, Чорногорії) прямо
заявили про те, що відмовляються від участь у зв’язку зі справою Ю.Тимошенко.
Решта країн (Німеччина, Болгарія, Латвія, Естонія, Італія, Австрія, Словенія), хоча
й офіційно не називали «справу Тимошенко» причиною своєї відсутності, проте із
коментарів
зовнішньополітичних
відомств
було
зрозуміло,
що
внутрішньополітична ситуація є єдиною перепоною.
Президент підписав Кримінально-процесуальний кодекс
В.Янукович підписав КПКУ, який був прийнятий Верховною радою 13 квітня 2012
року. Згідно нового кодексу змінюється система координат захисту та
обвинувачення під час досудового та судового процесу, урівнює їх в правах та
вводить принцип змагальності сторін. Крім того, документ відміняє саму
процедуру порушення кримінальної справи, скорочує термін розслідування,
вводить в процес суд присяжних.
Проте як вважають експерти, кодекс посилює повноваження правоохоронних
органів.
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Опозиція готується до виборів
12 травня під час проведення Форуму Об’єднаної опозиції була представлена
Програма дій «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя». Як зазначають
представники опозиції, мета цього документу – сприяти виведенню країни із кризи,
забезпечити справедливий розподіл національного багатства, повернути Україну
на шлях європейського розвитку, забезпечити людям достойні умови життя,
підпорядкувати владу громадянам.
Проект програми буде допрацьований в ході всенародного обговорення. Опозиція
також запланувала провести протягом травня – червня 2012 р. серію конференцій,
круглих столів, громадських слухань.

Україна – Ірак: черговий скандал
Як повідомляють українські ЗМІ, мова йде про те,
що в бойових машинах, які поставили до Багдаду,
було знайдено суттєві недоліки в системі ведення
вогню. На українському підприємстві ситуацію не
коментують. Нагадаємо, за останні два роки – це
вже другий інцидент, пов'язаний із поставками
військової техніки до Іраку.

Продовження політичних переслідувань
Прес-служба партії «Батьківщина» повідомила про те, що 10 травня 2012р.
О.Турчинова було викликано на допит до Головного слідчого управління МВС
України. У заяві йдеться про те, що «партія висловлює стурбованість тим, що
через два тижні після офіційного призначення Олександра Турчинова керівником
виборчого штабу Об’єднаної опозиції раптом на його адресу починають надходити
незрозумілі виклики на допити».

