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Світова політика

ЄС готує план дій по лібералізації візового режиму з Грузією
Комісар ЄС по питанням внутрішніх справ
Сесілія Мальстрем, заявила про те, що
Європейський союз офіційно розпочав візовий
діалог із Грузією.
Європейська сторона висловила сподівання, що
вже восени план буде готовий. Швидше за все
він буде схожий із планами для інших країнчленів Східного партнерства. Хоча, як зазначила
С.Мальстрем, план все ж буде базуватись на
індивідуальному підході.
Франція: ера відновлення
17 червня 2012 року у Франції відбувся другий тур парламентських виборів, на
яких перемогу здобула Соціалістична партія. Перемога соціалістів дозволить
президенту Франції Франсуа Олланду заручитись підтримкою парламенту та
провести обіцяні реформи.
Зокрема, наприкінці місяця уряд Франції заявив про те, що новий бюджетний план
на 2013 - 2015 рр. передбачає скорочення державних службовців на 2,5%.
Скорочення торкнеться усіх сфер окрім медичної, правоохоронної та
судовиробничої.
6 червня 2012 року було затверджено Декрет про зниження пенсійного віку для
деяких категорій службовців. Тепер французи, що мають стаж 41 рік і більше,
мають право вийти на пенсію у 60 років. Нагадаємо, що в 2010 році уряд Ф.Фійона
підвищив пенсійний вік із 60 до 62 років.
Ніколя Саркозі запросили на допит
Ніколя Саркозі планував після поразки на президентських виборах піти з політики
та публічного життя, проте, очевидно, йому не
вдасться зробити це так швидко. Після втрати
імунітету Ніколя Саркозі викликали на допит. Його
підозрюють в незаконному фінансуванні його
виборчої кампанії. А також у незаконному
постачанні зброї Пакистану і отриманні 1 млн дол.
від М.Каддафі.
Поки
що
Ніколя
Саркозі
відкидає
усі
обвинувачення.
Ніколя Саркозі
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Вибори в Греції принесли перемогу правим
На дострокових парламентських виборах Греції, які відбулись 17 червня 2012 року,
перемогу отримала правоцентристська партія «Нова демократія», яка отримала
30% голосів і 129 місць в парламенті відповідно.
За результатами виборів була сформована коаліція до складу якої входять партії
«Нова демократія», ПАСОК і ДІМАР. За результатами домовленостей уряд очолив
Антонис Самарас.

Александр Лукашенко погодився на амністію
Амністія буде приурочена до Дня незалежності Білорусії, який святкують 3 липня.
У повідомленні йдеться про те, що під амністію потраплять навіть ті, політв’язні, які
не писали прохання про помилування на його ім’я. Експерти вважають, що таким
чином А.Лукашенко прагне нормалізувати відносини із ЄС. Варто нагадати, що
головною умовою для відновлення діалогу європейські дипломати називали саме
звільнення політв’язнів, що стане свідченням дотримання прав людини в Білорусії.
Європейське представництво Служби зовнішніх дій заявило, що у випадку, якщо
амністія не відбудеться найближчим часом, ЄС посилить санкції проти Білорусії.
Йохим Гаук не підтримав Ангелу Меркель.
Договір про створення європейського стабілізаційного механізму не
підписаний

Президент ФРН Йоахим Гаук відмовився
підписати
договір
про
посилення
бюджетної дисципліни в ЄС та створення
стабілізаційного механізму. Таке рішення
було
прийняте
на
прохання
конституційного суду ФРН.
Депутати Бундестагу схильні вважати,
що таке рішення є «ляпасом» канцлеру
Ангелі Меркель.
Йохим Гаук

Нагадаємо, що ці два документи розроблені для боротьби із фінансовою кризою
та попередженням нових фінансових ризиків в євро зоні. Для того, аби нові
правила вступили в силу парламенти країн-членів ЄС повинні їх ратифікувати.

АМС Newsletter

Твій пазл картини світу
Червень 2012

«Закон Магнітського» пройшов Сенат
Комітет з міжнародних відносин сенату США підтримав «закон Магнітського»,
згідно якого вводяться візові та фінансові санкції проти російських чиновників, які
мають відношення до загибелі Сергія Магнітського. Також передбачається
застосування санкцій по відношенню до тих, хто порушує права людини не лише в
Росії, але й в інших країнах. Важливо те, що законопроект був підтриманий
одноголосно. Проте, доля цього законопроекту багато в чому залежить від того,
яку позицію займе адміністрація Барака Обами. Оскільки, як відомо, саме Барак
Обама спробував «перезавантажити» відносини з Росією. Тому, очевидно, що
позиція президента в цьому питанні буде вкрай виваженою та стриманою.
У свою чергу МЗС Росії вже встигло відреагувати на дії Сенату, заявивши, що у
випадку прийняття цього закону, Росія реагуватиме жорстко.

Росія та Китай посилюють співпрацю
Цього місяця Росія та Китай заявили про посилення
співпраці у військовій сфері та в сфері забезпечення
правопорядку.
Така
заява
пролунала
під
час
двосторонньої зустрічі двох президентів. Зокрема,
співпраця у військовій сфері буде направлена на
посилення безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Також цього місяця була парафована дорожня карта по
співпраці в сфері атомної енергетики. Як заявляє
російська сторона, тепер співпраця між Росією та Китаєм
буде ґрунтуватись не на окремих контрактах, які давали розуміння процесів в
короткостроковій перспективі, а на збалансованій та обґрунтованій стратегії.
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Політичний світ України

Конституційна асамблея розпочала свою роботу

Віктор Янукович

20 червня відбулось перше засідання Конституційної
асамблеї. Нагадаємо, В.Янукович підписав Указ про її
створення в травні 2012 року. Головним завданням
Асамблеї є підготовка законопроекту щодо внесення
змін до Конституції України та організація обговорення
законопроекту. Поки що до складу Асамблеї не входять
представники опозиційних партій. Проте В.Янукович під
час відкриття першого засідання заявив про те, що
очікує приєднання решти політичних
сил після проведення виборів.

В межах роботи Конституційної асамблеї Партія регіонів має намір просувати
ініціативу щодо закріплення положення про існування двох офіційних мов –
української та російської.
Газ здійнявся вгору
Представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив про те, що відновлення співпраці з
Україною можливе лише у випадку, якщо остання виконає всі поставлені умови.
Зокрема, мова йде про підвищення тарифів на газ для населення.
У своїй заяві, М.Альєр наголошує також і на тому, що Україна повинна зменшити
енергетичну залежність, а також збільшити податкове навантаження на українців із
більшим рівнем достатку.

Україна шукає альтернативних постачальників газу
На початку місяця Україна провела в Стамбулі ряд зустрічей щодо поставок газу
Туреччиною. Зокрема, в рамках візиту В.Каськіва, який очолює Держінвестпроект,
відбулись переговори з турецькою та катарською сторонами в форматі тет-а-тет.
Нагадаємо, що закриті переговори з Туреччиною розпочались в травні 2012 року.
Проте поки що деталі щодо результатів переговорів не відомі.
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Україна буде вільно торгувати з країнами ЄАВТ
1 червня 2012 року набрав чинності договір про вільну торгівлю України з країнами
Європейської асоціації вільної торгівлі (до складу асоціації входять Норвегія,
Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).
Нагадаємо, Договір був підписаний 24 червня 2011 року, а переговори щодо
підготовки документів розпочались 2009 році.

Л.Кучму виправдали
26 червня 2012 року Вищий спеціалізований суд виніс
рішення
згідно
якого
Л.Кучма
визнається
непричетним до вбивства Г.Гонгадзе. таким чином,
суд підтвердив постанову суду першої інстанції та
рішення Апеляційного суду.
Проте родичі Г.Гонгадзе планують звернутись до
Європейського суду у справах людини. У свою чергу
експерти переконані, що «справа Гонгадзе» втрачає
свою актуальність. І швидше за все, всі «гріхи будуть
повішані на генерала О.Пукача».
Леонід Кучма

Справа проти Л.Кучми була ініційована в березні минулого року. Йому було
висунуто обвинувачення у перевищенні владних та службових повноважень, що
призвели до тяжких наслідків.

