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Світова політика

Президентство Кіпру в ЄС: не варто очікувати революції
Програму свого президентства Кіпр ознаменував
лозунгом «За кращу Європу!». За словами
представників влади протягом наступних шести
місяців їхні дії будуть зосереджені на створені
умов для економічного зростання, забезпечення
соціальної справедливості та зайнятості в
країнах ЄС.
Деметріс Христофіас

Також очікується, що в період головування Кіпру будуть завершені переговори
щодо бюджетного плану ЄС на 2014-2020 роки, поновлені переговори щодо
інтегрованої політики ЄС в галузі морських перевезень тощо. Окрім того
передбачається, що Кіпр буде сприяти вступу Балканських країн (зокрема, Сербії
та Чорногорії) до Європейського Союзу.

Франція: багаті платитимуть більше
Уряд Франції виступив з ініціативою підняти податки та скоротити витрати в межах
програми по боротьбі із дефіцитом бюджету. Очікується, що таким чином вдасться
поповнити бюджет на 7,2 млрд. євро.
Однією із найбільш гучних є ініціатива щодо підвищення податкової ставки для
заможних громадян Франції. Для тих, хто заробляє більше 1,3 млн. євро податкова
ставка складатиме 75%. Автори ініціативи наголошують на тому, що підвищенні
податкові ставки існували раніше, але були відмінені Ніколя Саркозі.
Уряд також планує позбавити підвищити податки для фінансового сектору та
паливних корпорацій. Передбачається також зменшення кількості державних
службовців.
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Косово: суверенітет не за горами
Міжнародна
група
по
управлінню
Косово
проголосувала за надання найбільш молодій державі
Європи повного суверенітету. Очікується, що повний
суверенітет Косово отримає у вересні 2012 року.
У цей період також буде закритий Міжнародний
громадянський офіс, який здійснював контроль за
незалежністю Косово.
Починаючи із 2008 р. і до вересня 2012 р. влада
в Косово здійснювалась в межах т.зв. «керованої незалежності», що передбачала
можливість внесення змін представниками інших держав у законодавчі акти та
рішення уряду Косово.
У свою чергу Белград вже висловив занепокоєння щодо рішення міжнародної
групи, заявивши, що така ситуація може бути небезпечною для Сербії.
Росія регулюватиме контент в Інтернеті
Цього місяця в Росії був прийнятий законопроект, що передбачає створення
єдиного реєстру сайтів із забороненою інформацією. Цей закон викликав хвилю
протестів, оскільки більшість користувачів вважають цей захід прямим введенням
цензури.
Суть законопроекті полягає в тому, що спеціальна організація буде моніторити
Інтернет-мережу. У випадку, якщо буде знайдена дитяча порнографія, інструкції по
виробництву чи купівлі наркотиків, поради щодо самогубства, ця організація
звертатиметься до Роскомнагляду. У свою чергу Роскомнагляд звертається до
власника сайту з проханням видалити контент. Якщо цього не відбудеться, то сайт
буде внесений до «чорного списку».
На знак протесту проти законопроекту 10 липня протягом доби була закрита
російськомовна Вікіпедія, цю акцію підтримали також LiveJournal, ВКонтакте,
Яндекс та деякі інші ресурси.
ОБСЄ підтримує «закон Магнітського»
8 липня ОБСЄ прийняла резолюцію «законність в
Росії: справа Сергія Магнітського». ОБСЄ закликає
владу країн-членів організації встановити візові
санкції та заморозити активи осіб, що причетні до
смерті С.Магнітського. Резолюція також підтримує
рішення ряду країн щодо відмови у візах 60
російським чиновникам, які причетні до цієї справи.
У свою чергу Росія виступила із жорсткою критикою резолюції, назвавши її
необґрунтованою.
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Білорусь розриває зв’язки з Європою
Білорусь вийшла із програми «Діалог в ім’я модернізації», яка була ініційована ЄС.
На разі інших спільних програм зі взаємодії Білорусі та ЄС не залишилось.
Росія хоче переглянути кордони з Україною
Росія виступила із ініціативою щодо зміщення кордону між прикордонними
областями. Згідно даної ініціативи частина Луганської області повинна стати
Ростовською.
Суть питання полягає в тому, що частина російської залізничної дороги заходить
на територію України біля с.Зорінівка. На даній території відсутній прикордонний
пункт, у зв’язку з цим пасажири не можуть сісти на потяг.
Росія заявила, що має проект переносу, який передбачає, що українська територія
стане російською. На разі ведуться міжурядові переговори. Проте офіційних заяв з
боку української сторони не лунало.

На виборах у Лівії перемогли ліберальні сили
На виборах до Національного конгресу перемогу отримав Альянс національних
сил. Згідно офіційних даних Альянс отримав 39 із 80 мандатів, Партія
справедливості та будівництва (філія руху «Брати мусульмани») отримала 17
мандатів. Решта – буде розподілена між дрібними партіями. Також до парламенту
потрапило 120 незалежних кандидатів.
Румунія: Траян Басеску залишається
29 липня 2012 р. в Румунії відбувся
всенародний референдум щодо відставки
президента Траяна Басеску. Проте за
попередніми даними, його результати не
будуть зараховані через низьку явку – 45,92%.
У той час як для визнання результатів потрібна
явка більшості населення – 50%+1.
Траян Басеску звинуватили в перевищенні
владних
повноважень.
Згідно
висунутих
Т. Басеску
обвинувачень, він взяв на себе функції прем’єр-міністра, ввівши міри жорсткої
економії в 2010 році, а також обмеживши незалежність судів. На період з 16 липня
тимчасовим президентом Румунії був обраний Крін Антонеску.
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Політичний світ України
Україна має намір оскаржити рішення Європейського суду
Міністерство юстиції України заявило про наміри
оскаржити рішення Європейського суду з права
людини у справі Ю.Луценка.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав
незаконним арешт Ю.Луценко, а також визнав
політичне переслідування та присудив йому 15 тис.
євро.
Ю.Луценко

У свою чергу ЄС висловив підтримку рішенню суду, заявивши про те, що «це
рішення підтверджує занепокоєність, які ЄС неодноразово виражав стосовно
верховенства права та політично мотивованих судових процесів в Україні».
Касацію Ю.Тимошенко ще раз перенесли
Київський Вищий спеціалізований суд переніс розгляд касації Ю.Тимошенко на 16
серпня 2012 року, не пояснивши при цьому причину даного рішення.
Нагадаємо, переш та друге слухання відкладались через експертизи щодо стану
здоров’я Ю.Тимошенко.
ВРУ ухвалила мовний законопроект
Верховна рада ухвалила законопроект «Про засади державної мовної політики» за
який проголосували 248 депутатів. Зокрема, законом встановлюється перелік
регіональних мов (російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш,
кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська,
румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська та кримчацька). А також
визначається, що регіональна мова може вводитись, якщо кількість її носіїв на
певній території становить не менше 10% від загальної кількості жителів.
Рішення ВРУ викликало хвилю протестів як в Україні (акція протесту на
Європейській площі), так і закордоном (зокрема, у Нью-Йорку, Франкфурті, Празі,
Лондоні, Гамбурзі, Парижі, Вільнюсі, Чикаго, Торонто та Буенос-Айресі).
Закон викликав також неоднозначні оцінки з боку українських політиків. Зокрема,
спікер ВРУ В.Литвин попросив прийняти його відставку. Проте, вже 31 липня 2012
року В.Литвин виступив із заявою, що зобов’язаний підписати цей закон.
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Україна та Росія розмежували Азово-Керчинську акваторію
Після тривалого періоду переговорів між Україною та Росією, які розпочались ще в
1996 році, 12 липня 2012 року врешті був підписаний договір щодо розмежування
морських територій.
На українській території залишиться острів Тузла та суднохідний КерчЄнікальський канал. Між Україною та Росією також будуть поділені
нафтогазоносна територія Палласа в Чорному морі.
Кінець ери Л.Черновецького
Депутати Київської міської ради проголосували за
відставку
мера
Леоніда
Чернівецького.
За
проголосували 110 депутатів (мінімально необхідна
кількість голосів – 61).
З моменту дострокового припинення повноважень
Л.Черновецького, його місце тимчасово займе Галина
Герега, секретар Київської міської ради.
Л.Черновецький

Крим хоче більшої автономії
Влада Криму виступила із заявою щодо прагнення розширити економічні та
політичні права півострову. На даний момент вже створена робоча група,
завданням якої розробити пропозиції щодо внесення змін до Конституції України.
Як заявив А.Могильов, Крим «потребує не декларативних, а реальних
повноважень. Це дозволить приймати більшість важливих для кримчан рішень не
в Києві, а самому Криму».
Пропозиції робочої групи будуть надіслані до Конституційної асамблеї
Італія відмовила в екстрадиції А.Авакова
На початку квітня 2012 року Україна направила запит щодо екстрадиції А.Авакова.
проте, як стало відомо цього місяця генеральна прокуратура Італії заявила про те,
що для екстрадиції екс-губернатора Харківщини А.Авакова нема підстав. Зокрема,
вони мотивують це тим, що в Україні на А.Авакова можуть чекати політичні
переслідування.
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«Репортери без кордонів»: свободи слова перед виборами не буде
Організація «Репортери без кордонів» вважають, що
влада використовує засоби тиску на журналістів
телеканалу ТВі та «Лівий берег».
Експерти організації «Репортери без кордонів»
зазначають також і те, що в Україні постійно фіксуються
напади на журналістів. На їхню думку, це не дозволяє
журналістам критично висвітлювати передвиборчий
процес в Україні. Також вони доволі песимістичні щодо
можливості проведення вільних виборів в Україні.

ВРУ ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі із СНД
260 депутатів підтримали ратифікацію договору про зону вільної торгівлі в рамках
СНД.
Глава уряду заявив про те, що «статті договору ґрунтуються на принципах та
правах СОТ». Очікується, що обсяг торгівлі України із країнами СНД збільшиться
на 35%.
Нагадаємо, що дана угода була підписана в Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011
року. Серед країн, які її підписали: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія,
Молдавія, Таджикистан, Україна та Росія.
Варто сказати, що в Україні ратифікація угоди отримала різні оцінки. Зокрема,
Комітет у закордонних справах не підтримав ратифікацію договору. Оскільки, до
договору є питання як юридичного, так і політичного та економічного характеру.
Передвиборчий з’їзд опозиції ухвалив список
30 липня 2012 року відбувся передвиборчий з’їзд Об’єднаної опозиції, на якому
був ухвалений список кандидатів. Зокрема, виборчий список очолила
Ю.Тимошенко. До першої п’ятірки входять також Арсеній Яценюк, Анатолій
Гриценко, Олександр Турчинов, та Юрій Луценко.

ЄС парафував Угоду з Україною
19 липня було парафовано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Як зазначає
українська сторона, попереду залишається технічний бік питання: переклад Угоди
українською та мовами країн Євросоюзу. На думку П.Порошенка, вже у вересні
Угода стане публічною.

