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Пе ра адо лець 
бар' е ры

У рам ках за пла на ва ных 
ме ра пры ем стваў стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
су стрэў ся са Стар шы нёй 
Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ-
раль на га схо ду Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі Ва лян ці най 
МАЦВІЕНКАЙ.

У ін тэр в'ю жур на ліс там 
па вы ні ках гэ тай су стрэ чы 
Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна-
чыў, што на пар ла менц кім 
уз роў ні ёсць поў нае па ра-
зу мен не па ад пра цоў цы 
ме ха ніз маў па глыб лен ня 
ін тэ гра цыі, над які мі пра-
цу юць ура ды, па ве дам ляе 
прэс-служ ба верх няй па-
ла ты бе ла рус ка га пар ла-
мен та.

— Пы тан не ідзе эва лю-
цый на, без умоў на, не без 
бар' е раў. У кож на га бо ку 
ёсць пэў ныя ін та рэ сы, і трэ-
ба знай сці тыя ра шэн ні, якія 
маг лі б усім да га дзіць, — 
ад зна чыў стар шы ня Са ве-
та Рэс пуб лі кі. — З Са ве там 
Фе дэ ра цыі ёсць поў нае па-
ра зу мен не па па ды хо дах, 
зы хо дзя чы з та го прын цы-
пу, што да маў ля юц ца дзве 
су ве рэн ныя дзяр жа вы, якія 
пра вод зяць сваю ўлас ную 
па лі ты ку.

Стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі вы ка заў упэў не-
насць у тым, што ба кі змо-
гуць знай сці пунк ты су да-
кра нан ня.

Важ на, каб у пра цэ се 
ад пра цоў кі ін тэ гра цый ных 
пы тан няў не ўзні ка лі но выя 
пра ві лы, пад крэс ліў Мі ха-
іл Мяс ні ко віч. «На жаль, 
да во дзіц ца кан ста та ваць, 
што ад бы ва ец ца так, што 
да мо ві лі ся, ідзе ад пра цоў-
ка тых ці ін шых да ку мен-
таў, а по тым кры ху змя ня-
юц ца пра ві лы, і гэ та ўно-
сіць пэў ны дыс ба ланс, ка лі 
вы му ша ныя пра ца ваць не 
толь кі эка на міч ныя, але і 
па лі тыч ныя струк ту ры», — 
да даў ён.

Аў та ры тэт ная 
экс перт ная ацэн ка

М і ж  п а р  л а  м е н ц  к у ю 
Асамб лею мож на лі чыць 
эфек тыў най пля цоў кай для 
су пра цоў ніц тва кра ін СНД, 
лі чыць стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі. Гэ та да ты чыц-
ца і пы тан няў ар га ні за цыі 
на зі ран няў за вы ба ра мі. 
«МПА СНД ка рыс та ец-
ца вы со кім між на род ным 
аў та ры тэ там як экс перт у 
сфе ры вы бар ча га пра цэ су 

і на зі ран ня за вы ба ра мі, — 
за явіў па па ся джэн ні Са ве та 
МПА СНД Мі ха іл Мяс ні ко-
віч. — Ство ра на і функ цыя-
нуе аб' ек тыў ная сіс тэ ма 
ацэн кі вы бар ча га за ка на-
даў ства і пра вя дзен ня вы-
ба раў». Важ на, што ўся ра-
бо та бу ду ец ца не толь кі на 
суб'ек тыў най аль бо кар па-
ра тыў най ацэн цы на зі раль-
ні каў, а на асно ве сур' ёз най 
пра ва вой ба зы — Кан вен-
цыі СНД «Аб стан дар тах 
дэ ма кра тыч ных вы ба раў, 
вы бар чых пра воў і сва бод 
у дзяр жа вах — удзель ні цах 
СНД». Гэ та комп лекс ны 
ўні фі ка ва ны да ку мент, які 
ўліч вае нор мы між на род-
на га вы бар ча га пра ва, вы-
бар ча га пра ва СНД, а так-
са ма во пыт пост са вец кіх 
кра ін.

На па ся джэн ні Са ве та 
МПА СНД бы лі раз гле-

джа ны вы ні кі апош ніх па-
ся джэн няў cа ве таў кі раў-
ні коў дзяр жаў і ўра даў 
Са друж нас ці. Удзель ні кі 
па ся джэн ня так са ма аб-
мер ка ва лі ра бо ту над 
пра ек та мі Стра тэ гіі эка на-
міч на га раз віц ця СНД на 
пе ры яд да 2030 го да, пла-
на ме ра пры ем стваў МПА 
СНД да 75-год дзя Пе ра мо гі 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не, 
а так са ма пра ект Перс пек-
тыў на га пла на ма дэль най 
за ка нат вор час ці ў СНД на 
2020—2022 га ды. Акра мя 
та го, на па рад ку дня зна-
хо дзі лі ся ар га ні за цыя на-
зі ран ня за вы ба ра мі ў краі-
нах СНД і ін шыя пы тан ні.

Аб' яд наць 
на ма ган ні

На юбі лей ным 50-м 
пле нар ным па ся джэн ні 
МПА СНД, якое прай шло 
22 ліс та па да, Мі ха іл Мяс-
ні ко віч агу чыў пра па но вы, 
на кі ра ва ныя на ўма ца-
ван не Між пар ла менц кай 
Асамб леі. Яны да ты чац ца 

ўдас ка на лен ня вы пра цоў кі 
і пры няц ця ра шэн няў і аба-
вяз ко вас ці іх вы ка нан ня.

— Для гэ та га ў нас ёсць 
га лоў нае — па лі тыч ная 
во ля кі раў ні коў дзяр жаў 
Са друж нас ці, якая кан-
струк тыў на і сіс тэм на бы ла 
вы кла дзе ная на іх са мі це 
11 каст рыч ні ка 2019 го да ў 
Ашха ба дзе, — за явіў ён.

Стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі пра па на ваў аб'яд-
наць на ма ган ні пар ла-
мен та ры яў СНД у пра цэ се 

ак ту а лі за цыі Кан цэп цыі 
да лей ша га раз віц ця СНД 
і рас пра цоў кі пра ек-
та Стра тэ гіі эка на міч на га 
раз віц ця СНД на пе ры яд 
да 2030 го да. Ра бо та над 
гэ ты мі да ку мен та мі ідзе ў 
асноў ным па лі ніі ўра даў і 
Вы кан ка ма Са друж нас ці. 
У той жа час МПА СНД мо-
жа пра па на ваць ме ха нізм 
вы ка ры стан ня дзяр жа ва-
мі-чле на мі ўні фі ка ва на га і 
гар ма ні за ва на га пра ва во га 
рэ гу ля ван ня, у тым лі ку на 
асно ве ра шэн няў ор га наў 
Са друж нас ці ў рам ках іх 
паў на моц тваў, пад крэс ліў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі. Та кі па ды ход дасць 
маг чы масць па спя хо ва 
фар мі ра ваць без бар' ер-
ную пра сто ру СНД.

— Як эка на міст мяр кую, 
што асаб лі вую ўва гу вар та 
пры гэ тым удзя ліць ства-
рэн ню ў СНД вы твор час-
цяў вы со кіх пе ра дзе лаў, 
а так са ма маш таб най ма-
дэр ні за цыі вы твор ча га ба-
зі су, — да даў Мі ха іл Мяс-
ні ко віч. У кра ін СНД ёсць 

для гэ та га ўсе па тэн цый-
ныя маг чы мас ці: ін тэ лек-
ту аль ныя, ма тэ ры яль ныя. 
Імі трэ ба ска рыс тац ца, каб 
па вы сіць пра дук цый насць 
пра цы, ства раць ма гут ныя 
транс еў ра зій скія кам па ніі, 
на рошч ваць кан ку рэн та-
здоль насць і эка на міч ны 
па тэн цы ял Са друж нас ці, 
упэў не ны ён.

На вы ні ко вай прэс-кан-
фе рэн цыі спі кер Са ве та 
Рэс пуб лі кі ак цен та ваў ува-
гу на гэ тым пы тан ні.

— Мы вы сту па ем за 
тое, каб у нас бы лі су мес-
ныя кам па ніі, як з удзе лам 
кра ін Са друж нас ці, так і з 
пры цяг нен нем трэ ціх дзяр-
жаў, — за явіў Мі ха іл Мяс-
ні ко віч. — Ка лі яны бу дуць, 
бу дзе вя лі кі ка мер цый ны 
ін та рэс і ў мен шай сту пе ні 
спат рэ біц ца вы ка рыс тоў-
ваць ад мі ніст ра цый ны рэ-
сурс. Пры гэ тым стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна-

чыў, што на пра сто ры Са-
друж нас ці ўрэ гу ля ва ны 
ганд лё выя рэ жы мы, якія ў 
асноў ным па бу да ва ныя па 
прын цы пе зо ны сва бод на-
га ганд лю, аба ро ны ін вес-
ты цый.

— Але ра зам з тым у нас 
іс ну юць вы клю чэн ні і аб-
ме жа ван ні ў дзярж за куп-
ках і ін шых кі рун ках, ня ма 
ў поў ным аб' ёме сва бод-
на га рын ку, — кан ста та ваў 
ён. — За да ча ў тым, каб 
лік ві да ваць гэ тыя бар' е ры, 
у тым лі ку праз пры няц це 
ад па вед ных нар ма тыў на-
пра ва вых ак таў, якія гар-
ма ні за ва ны з ка ле га мі па 
Са друж нас ці.

Ся род сфер, у якіх кра і ны 
СНД маг лі б па спя хо ва ўза е-
ма дзей ні чаць і ства раць СП, 
Мі ха іл Мяс ні ко віч на зваў 
сіс тэ му аў та кам па не нтаў, 
мік ра элект ро ні ку, оп ты ку і 
дак лад ную ме ха ні ку.

Для адзі на га 
па ды хо ду

На пле нар ным па ся-
джэн ні Мі ха іл Мяс ні ко віч 
так са ма агу чыў пра па но-
вы, якія бу дуць спры яць 
ума ца ван ню МПА СНД. 
Яны да ты чац ца ўдас ка на-
лен ня вы пра цоў кі і пры-
няц ця ра шэн няў і аба вяз-
ко вас ці іх вы ка нан ня.

Свай го ро ду рэ чы шчам 
для іна ва цый на га біз не су 
мо жа слу жыць ма дэль нае 
за ка на даў ства, якое да-
стат ко ва эфек тыў на рас-
пра цоў ва ец ца МПА і за-
па тра ба ва на.

— Па на яў ных у мя не 
звест ках больш за 2/3 ма-
дэль ных ак таў ім пле мен-
та ва ны аль бо вы ка рыс тоў-
ва юц ца з ма ды фі ка цы я мі 
ў на цы я наль ных пра ва вых 
сіс тэ мах кра ін Са друж нас-
ці. Гэ та доб ры па каз чык, — 
упэў не ны стар шы ня Са ве-
та Рэс пуб лі кі. У Бе ла ру сі з 
улі кам ма дэль ных за ко-
наў, адоб ра ных Між пар-
ла менц кай Асамб ле яй, 
рэг ла мен та ва ны пра цэ сы 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ-
дур у элект рон най фор ме, 
за па зы ча ны па ды хо ды пры 

рас пра цоў цы за ко на пра-
ек таў у сфе ры вы твор час-
ці і аба ра чэн ня ар га ніч най 
пра дук цыі, дзяр жаў на-
пры ват на га парт нёр ства і 
мно гіх ін шых.

Да рэ чы, на пле нар ным 
па ся джэн ні МПА СНД бы-
лі раз гле джа ны ма дэль-
ныя за ко ны аб аба вя за-
цель ным пра ве, рэ кла ме, 
са цы яль ным і эка ла гіч ным 
ту рыз ме. Пар ла мен та рыі 
аб мер ка ва лі пра ек ты рэ-
ка мен да цый па ўжы ван ні 
прын цы паў між на род на га 
гу ма ні тар на га пра ва пры 
су праць дзе ян ні тэ ра рыз-
му і гвал тоў ных пра явах 
эк стрэ міз му, а так са ма па 
ар га ні за цыі на цы я наль-
ных цэнт раў эка ла гіч най 
бяс пе кі.

Асаб лі вую ўва гу Мі ха іл 
Мяс ні ко віч удзя ліў ма ла-
дзёж на му па рад ку дня Са-
друж нас ці. «Трэ ба больш 
ак тыў на на рошч ваць ма-
ла дзёж ныя су вя зі, пра ек-
ты, пра гра мы, усё тое, што 
фар мі руе бу ду чы ню на шай 
Са друж нас ці. Нель га стра-
ціць час. Да вай це рэ аль на 
па гля дзім на сі ту а цыю, — 
за явіў ён. — Ва ўмо вах СНД 
ужо вы рас ла і сфар мі ра ва-
ла ся но вае па ка лен не на-
шых гра ма дзян. Як глы бо-
ка яны пра сяк ну ты ідэ я мі 
на шай Са друж нас ці? Мы 
ў пэў най сту пе ні ня сём за 
гэ та ад каз насць».

Стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі пра па на ваў па ду-
маць над тым, каб МПА іні-
цы я ваў раз гляд пы тан няў 
ма ла дзёж на га вы мя рэн ня 
ў СНД у Са ве це кі раў ні коў 
дзяр жаў на асно ве комп-
лекс на га і сіс тэм на га па-
ды хо ду.

У цэ лым во сень скую се-
сію МПА СНД Мі ха іл Мяс-
ні ко віч на зваў кан струк-
тыў най. «Ня гле дзя чы на 
тое, што ў нас ад бы ло ся 
юбі лей нае 50-е пле нар-
нае па ся джэн не МПА СНД, 
пра гу ча ла шмат ці ка вых 
пра па ноў па ўні фі ка цыі і 
гар ма ні за цыі за ка на даў-
ства на пра сто ры Са друж-
нас ці», — пад су ма ваў 
Міха іл Мяс ні ко віч.

НА ПА РАД КУ ДНЯ

Гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні бы лі ў цэнт ры ўва гі 
пар ла мен та ры яў пад час па ся джэн ня Са ве та 
і пле нар на га па ся джэн ня Між пар ла менц кай Асамб леі 
кра ін — удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, 
што прай шлі на мі ну лым тыд ні ў Санкт-Пе цер бур гу. 
Пар ла менц кую дэ ле га цыю Бе ла ру сі ўзна ча ліў спі кер 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

ЭФЕК ТЫЎ НАЯ ПЛЯ ЦОЎ КА ЭФЕК ТЫЎ НАЯ ПЛЯ ЦОЎ КА 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВАСУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Па глыб лен не ін тэ гра цый ных пра цэ саў і ак ту а лі за цыя Кан цэп цыі 
да лей ша га раз віц ця СНД


