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АДЗІН СТВА І СТА БІЛЬ НАСЦЬ — 
ЗАЛОГ ДАБ РА БЫ ТУ ГРА МАД СТВА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вя до ма, вы і без мя не ве да е це аб 
вы ні ках су стрэ чы Прэ зі дэн та з дэ пу та-
та мі са срод каў ма са вай ін фар ма цыі. 
Але я вы ра шыў, што трэ ба асаб лі ва 
ак цэн та ваць ва шу ўва гу на па ра дах і 
па жа дан нях кі раў ні ка дзяр жа вы, да-
дзе ных ім дэ пу та там, па коль кі яны ў 
поў най ме ры ад но сяц ца і да нас, чле-
наў Са ве та Рэс пуб лі кі.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Вы ве да е це, што раз віц цё на шай 

кра і ны на ця пе раш нім эта пе пра хо-
дзіць у вель мі скла да най між на род-
най аб ста ноў цы. У све це сён ня вель мі 
не спа кой на.

Мы з бо лем і тры во гай пра даў жа-
ем са чыць за па дзея мі ва Укра і не, дзе 
бы ла раз вя за на бра та за бой чая вай-
на. Кі раў нік на шай дзяр жа вы за няў 
вы ключ на муд рую і гу ман ную па зі цыю 
ў гэ тым пы тан ні, якую мы поў нас цю 
пад трым лі ва ем. Ме на ві та дзя ку ю-
чы яго на ма ган ням уда ло ся да біц ца 
пэў на га пе ра ло му ў гэ тай тра гіч най 
сі ту а цыі. Як вы ве да е це, у Мін ску 
быў пад пі са ны пра та кол аб спы нен ні 
агню на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны. 
Ня гле дзя чы на пе ра стрэл кі про ці бор-
ству ю чых ба коў, якія пра даў жа юц ца, 
з'я ві ла ся на дзея на ўста наў лен не тры-
ва ла га мі ру ў гэ тым рэ гі ё не. Хоць мы 
ра зу ме ем, што па лі тыч ная сі ту а цыя 
ва Укра і не яшчэ да лё кая ад свай го 
вы ра шэн ня і трэ ба бу дзе яшчэ шмат 
зра біць, каб мір ны пра цэс стаў не аба-
ра чаль ным.

Пры чы ны кан флік ту ва Укра і не 
не ад на ра зо ва на зы ва лі ся. Гэ та ка-
руп цыя, раз вал ула ды і, вя до ма, на-
цы я наль ная і рэ лі гій ная не цяр пі масць. 
Та му кож ны з нас у сва ёй ра бо це па-
ві нен уліч ваць гэ тыя па гро зы, каб та-
кія раз бу раль ныя з'я вы не знай шлі б 
гле бы ў на шай дзяр жа ве.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь пас ля доў на 
пра во дзіць мі ра лю бі вую па лі ты ку і 
вы сту пае за кан струк тыў ны і раў на-
праў ны дыя лог з усі мі дзяр жа ва мі. Гіс-
то рыя ву чыць, што па лі ты ка па гроз, 
шан та жу і ўльты ма ту маў ад нос на 
лю бой кра і ны ні ко лі не дае вы ні каў і 
з'яў ля ец ца бес перс пек тыў най.

Ра зам з тым ха чу ад зна чыць, што 
апош нім ча сам на ме ці лі ся па зі тыў ныя 
зру хі ў на шых ад но сі нах з за ход ні мі 
кра і на мі, ва ўся кім вы пад ку, ад на віў-
ся дыя лог па шэ ра гу пы тан няў, якія 
ўяў ля юць уза ем ны ін та рэс. Яр кім 
па цвяр джэн нем гэ та га з'яў ля ец ца 
пра ве дзе ны ў Нью-Ёр ку пер шы Бе-
ла рус ка-аме ры кан скі ін вес ты цый ны 
фо рум, у ра бо це яко га пры ня ла ўдзел 
прад стаў ні чая дэ ле га цыя на шай 
кра і ны на ча ле з прэм' ер-мі ніст рам
М.У. Мяс ні ко ві чам.

У той жа час мы ба чым, на коль кі 
сур' ёз на ў апош нія ме ся цы аб васт ры-
лі ся ад но сі ны па між Ра сі яй, з ад на го 
бо ку, і ЗША і асоб ны мі еў ра пей скі мі 
кра і на мі — з ін ша га. Се рыя эка на міч-
ных і па лі тыч ных санк цый, уве дзе ных 
ад нос на Ра сіі з бо ку ЗША і Еў ра са ю за, 
не па збеж на пра ва куе ме ры ў ад каз. 
А вай на санк цый — гэ та, па сут нас ці, 
но вая фор ма ха лод най вай ны. Але 
з во пы ту дру гой па ло вы двац ца та га 
ста год дзя мы ве да ем, што ха лод ная 
вай на не ідзе на ка рысць ні ад на му 
з ба коў, што про ці ста яць адзін ад-
на му. Та му за ста ец ца спа дзя вац ца, 
што За хад усве дам ляе бес перс пек-
тыў насць і на ват згуб насць кур су на 
кан фран та цыю і ўзнік шая кан флікт-
ная сі ту а цыя ра на ці поз на па спя хо ва 
вы ра шыц ца.

Але ў лю бым вы пад ку Ра сія — 
наш са юз нік. І мы га то вы вы ка наць 
усе свае са юз ныя аба вя за цель ствы, 
у тым лі ку і па пра ду хі лен ні тран зі-
ту за ход ніх гру заў, за ба ро не ных для 
ўво зу на ра сій скую тэ ры то рыю. Але, 
вя до ма, пры гэ тым мы не па він ны да-
пус ціць і яко га-не будзь уро ну сва ім 
на цы я наль ным ін та рэ сам.

Сён ня для нас са мае га лоў нае — 
гэ та за ха ван не ста біль нас ці ў гра-
мад стве. А для гэ та га не аб ход на, каб 
нар маль на пра ца ва ла эка но мі ка, каб 
лю дзі бы лі за ня ты спра вай, свое ча со-
ва і ў поў ным аб' ёме атрым лі ва лі зар-
пла ты. Каб не бы ло без гас па дар час ці 

на вы твор час цях, на на леж ным уз роў-
ні пад трым лі ва ла ся вы ка наль ніц кая 
дыс цып лі на ў пра цоў ных ка лек ты вах. 
Та ды і лю дзі бу дуць за да во ле ны, і ў 
не аб ход ных аб' ёмах бу дуць вы плач-
вац ца пен сіі, да па мо гі і сты пен дыі.

Ха чу ад зна чыць, што пры ўсёй 
ня прос тай сі ту а цыі ў све це на ша 
гра мад ства кан са лі да ва нае, кра і-
на ўпэў не на і па сту паль на ру ха ец-
ца на пе рад. Мы да стой на ад зна чы лі 
70-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. У 
гэ тым го дзе са бра ны рэ корд ны ўра-
джай збож жа вых. Га лоў нае — не 
спы няц ца, не страч ваць тэм пу і з 
мак сі маль ным эфек там рэа лі за ваць 
эка на міч ны па тэн цы ял кра і ны для 
па шы рэн ня між на род на га су пра цоў-
ніц тва і пра соў ван ня на шых та ва раў 
на су свет ны ры нак. Трэ ба так са ма ў 
поў ным аб' ёме вы ка рыс тоў ваць но-
выя маг чы мас ці, якія ад кры ва юц ца 
ў нас як у двух ба ко вых ад но сі нах з 
Ра сі яй, так і ў рам ках Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-
лі кі!

Вы ве да е це, што па да ру чэн ні кі-
раў ні ка дзяр жа вы ў на шай кра і не ідзе 
гра мад скае аб мер ка ван не пра ек та 
за ко на «Аб ба раць бе з ка руп цы яй». 
Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі так са ма 
ўклю чы лі ся ў гэ ты пра цэс. Мы раз-
гле дзе лі гэ та пы тан не на па ся джэн ні 
Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі. Больш 
як у 20 дру ка ва ных срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі апуб лі ка ва ны ар ты ку лы 
і ін тэр в'ю на шых пар ла мен та ры яў. У 
сва іх вы ступ лен нях яны ак цэн та ва лі 
ўва гу на на ва цы ях, якія пра па ну ец ца 
ўнес ці ў за ко на пра ект, на не аб ход нас-
ці ўзмац нен ня ра бо ты па пра фі лак-
ты цы ка руп цый ных пра ва па ру шэн-
няў, на ўдас ка на лен ні пра цэ ду ры і 
ме ха ніз маў вы яў лен ня зла чын стваў, 
фар мі ра ван ні ак тыў най па зі цыі гра-
мад ства па вы ка ра нен ні гэ тых не га-
тыў ных з'яў.

Усе пра па но вы чле наў Са ве та Рэс-
пуб лі кі па гэ тым за ко на пра ек це аб-
агуль не ны і на кі ра ва ны ў Ге не раль ную 
пра ку ра ту ру Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У цэ лым у між се сій ны пе ры яд 
ра бо та пар ла мен та ры яў бы ла скан-
цэнт ра ва на на вы ра шэн ні ак ту аль ных 
за дач са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця кра і ны. Пра во дзі ла ся пла на вая 
ра бо та над за ко на пра ек та мі аб рын ку 
каш тоў ных па пер, га ран та ва най кам-
пен са цыі бан каў скіх укла даў фі зіч ных 
асоб, пры ва ты за цыі дзяр жаў най ма ё-
мас ці і пе ра ўтва рэн ні дзяр жаў ных уні-
тар ных прад пры ем стваў у ад кры тыя 
ак цы я нер ныя та ва рыст вы, аб чы гу-
нач ным транс пар це, а так са ма па пы-
тан нях аба ра чэн ня ле ка вых срод каў, 
до нар ства кры ві і ін шы мі.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі су мес на 
з дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў і 
экс пер та мі пра вя лі ма ні то рынг прак-
ты кі пры мя нен ня асоб ных за ко наў. У 
фар ма це круг лых ста лоў і се мі на раў 
бы лі раз гле джа ны пы тан ні пра ва во га 
рэ гу ля ван ня ад но сін, якія ўзні ка юць 
пры ажыц цяў лен ні ін вес ты цый, ад ва-
кац кай дзей нас ці, про ці дзе ян ня ганд-

лю людзь мі, пры пра вя дзен ні эка ла-
гіч на га аў ды ту, пры мя нен ні Ко дэк са 
аб аду ка цыі.

Вы пра ца ва ныя ў хо дзе ма ні то рын-
гу пра па но вы бу дуць улі ча ны пры 
ўдас ка на лен ні на цы я наль на га за ка-
на даў ства.

Раз гле джа ны пра ек ты ма дэль ных 
за ка на даў чых ак таў у сфе ры аў ды-
тар скай дзей нас ці, мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня і ар га ні за цыі мяс цо вых фі-
нан саў. Асоб ныя за ўва гі і пра па но вы 
бы лі на кі ра ва ны ў Між пар ла менц кую 
асамб лею СНД.

У між се сій ны пе ры яд пра ца ваў Са-
вет па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс-
пуб лі кі. У пры ват нас ці, мы пра вя лі 
вы яз ное па ся джэн не ў Са лі гор скім 
ра ё не. Чле ны Са ве та азна ё мі лі ся з 
леп шы мі пры кла да мі ра бо ты мяс-
цо вых ор га наў ула ды па на вя дзен ні 
па рад ку на зям лі і доб ра ўпа рад ка-
ван ні на се ле ных пунк таў. Быў пры-
ня ты шэ раг ра шэн няў, на кі ра ва ных на 
ўдас ка на лен не дзей нас ці мяс цо вых 

ор га наў ула ды і ў цэ лым на па ляп шэн-
не ўмоў жыц ця на сель ніц тва ра ё на. 
Не ка то рыя пы тан ні, уз ня тыя на па ся-
джэн ні, ма юць агуль на рэс пуб лі кан скі 
ха рак тар і па тра бу юць вы ра шэн ня з 
бо ку цэнт раль ных ор га наў кі ра ван-
ня. Гэ та да ты чыц ца ўдас ка на лен ня 
пра ек та за ко на «Аб па ха ван ні і па ха-
валь най спра ве», а так са ма пы тан ня 
аб уста наў лен ні ад каз нас ці пры ват-
ных до ма ўла даль ні каў за са ні тар нае 
ўтры ман не тэ ры то рый, пры лег лых да 
іх до ма ўла дан няў. Па вы ні ках на вед-
ван ня са лі гор скай птуш ка фаб ры кі 
бы ло ўзня та пы тан не аб не аб ход нас-
ці пра вя дзен ня спе цы яль ных да сле-
да ван няў па ба раць бе з эпі дэ мі я мі 
свой скай птуш кі. Па на шай прось бе 
НАН Бе ла ру сі па ча ла ўжо ра бо ту ў 
гэ тым на прам ку.

Па ві нен ад зна чыць, што пра па но-
вы Са ве та па ўза е ма дзе ян ні, якія мы 
на кі роў ва ем у рэс пуб лі кан скія ор га-
ны дзяр жаў на га кі ра ван ня, уваж лі ва 
раз гля да юц ца і, як пра ві ла, уліч ва-
юц ца пры пад рых тоў цы ад па вед ных 
ра шэн няў, у тым лі ку на за ка на даў-
чым уз роў ні.

На ступ нае па ся джэн не на ша-
га Са ве та мы пла ну ем пра вес ці ў 
Гро дзен скай воб лас ці. На ім пра ду-
гледж ва ец ца раз гле дзець пы тан не 
аб ра бо це мяс цо вых ор га наў ула ды 
па рэа лі за цыі ўка за Прэ зі дэн та, які 
да ты чыц ца пры цяг нен ня да дат ко вых 
да хо даў у мяс цо выя бюд жэ ты. Ра ней 
на мі бы ло пры кла дзе на ня ма ла на ма-
ган няў для та го, каб у гэ ты ўказ бы лі 
ўне се ны ад па вед ныя па праў кі. Ця пер 
трэ ба па гля дзець, як мяс цо выя ўла ды 
вы ка рыс тоў ва юць пра да стаў ле ныя 
ім но выя маг чы мас ці для па паў нен ня 
сва іх фі нан са вых срод каў.

У мі ну лы пе ры яд чле ны Са ве та Рэс-
пуб лі кі ак тыў на ўза е ма дзей ні ча лі з вы-
ка наў чай ула дай на роз ных уз роў нях. 
Удзель ні ча лі ў раз гля дзе мно гіх пы тан-
няў на па ся джэн нях ура да, Гро дзен-
ска га і Мінск ага аб лас ных, Мінск ага, 
Брэсц ка га, Гро дзен ска га га рад скіх, 
Ві лей ска га, Круп ска га, Мінск ага, Ма-

ла дзе чан ска га, Рэ чыц ка га ра ён ных 
вы ка наў чых ка мі тэ таў, ад мі ніст ра цыі 
Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска.

Бы лі пра ве дзе ны су стрэ чы з на-
сель ніц твам, пра цоў ны мі ка лек ты ва мі, 
а так са ма з прад стаў ні ка мі праф са-
юз ных ар га ні за цый і гра мад скіх аб'-
яд нан няў. У хо дзе гэ тых су стрэч пар-
ла мен та рыі ін фар ма ва лі гра ма дзян аб 
за ка на даў чай і між на род най дзей нас-
ці Са ве та Рэс пуб лі кі, за ко на пра ек тах, 
адоб ра ных у хо дзе се сій, уза е ма дзе-
ян ні Са ве та Рэс пуб лі кі з ор га на мі мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня. Та кія су стрэ чы 
вель мі ка рыс ныя і для пар ла мен та ры-
яў, і для на шых гра ма дзян. Яны да юць 
маг чы масць лепш да ве дац ца, чым жы-
ве сён ня на ша гра мад ства. У час та кіх 
су стрэч гра ма дзя не ўно сяць ня ма ла 
кан струк тыў ных пра па ноў, якія мы мо-
жам по тым вы ка рыс тоў ваць у сва ёй 
за ка нат вор чай дзей нас ці.

Пэў ная ўва га ўдзя ля ла ся так са ма 
ра бо це з мо лад дзю. У пры ват нас ці, у 
Са ве це Рэс пуб лі кі бы ла пра ве дзе на 
су стрэ ча з чле на мі Ма ла дзёж най па-
ла ты пры Мін скім га рад скім Са ве це 
дэ пу та таў.

Па ва жа ныя ка ле гі!
У між се сій ны пе ры яд чле ны Са ве-

та Рэс пуб лі кі ўдзель ні ча лі ў шэ ра гу 
ме ра пры ем стваў між на род на га ха-
рак та ру. На шы прад стаў ні кі пры ня-
лі ак тыў ны ўдзел у 23-й што га до вай 
се сіі Пар ла менц кай асамб леі Ар га ні-
за цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве ў 
Еў ро пе, якая прай шла ў Ба ку.

Чар го вым кро кам у раз віц ці бе-
ла рус ка-ар мян ска га су пра цоў ніц тва 
ста ла вось мае па ся джэн не Між пар-
ла менц кай ка мі сіі па су пра цоў ніц тве 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь і На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Ар ме нія ў Ерэ ва не. На ім бы лі 
раз гле джа ны пы тан ні ак ты ві за цыі 
двух ба ко ва га ганд лё ва-эка на міч на-
га ўза е ма дзе ян ня, што асаб лі ва ак ту-
аль на ў кан тэкс це пра цэ су да лу чэн ня 
Ар ме ніі да Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за.

Шля хі раз віц ця двух ба ко вых між-
пар ла менц кіх кан так таў, ганд лё ва-
эка на міч ных су вя зяў і гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва аб мяр коў ва лі ся на 
су стрэ чах у Мін ску з прад стаў ні ка-
мі пар ла мен таў Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кі, Із ра і ля і Турк ме ні ста на, а 
так са ма ў хо дзе ві зі ту ў Тбі лі сі пар ла-
менц кай дэ ле га цыі на ўзроў ні ра бо чай 
гру пы На цы я наль на га схо ду па су пра-
цоў ніц тве з пар ла мен там Гру зіі.

Ад ным з асноў ных на прам каў у 
дзей нас ці Са ве та Рэс пуб лі кі па-ра-
ней ша му за ста ец ца ра бо та са зва ро-
та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі раз гле-
дзе лі ў рэ гі ё нах больш як 800 пісь мо-
вых і вус ных зва ро таў, пра вя лі ка ля 
150 аса біс тых пры ёмаў гра ма дзян 
і прад стаў ні коў юры дыч ных асоб, у 
тым лі ку 50 вы яз ных, на якіх па бы ва-
ла амаль 600 ча ла век. Ана ліз свед-
чыць, што больш як 40 пра цэн таў ад 
агуль най коль кас ці раз гле джа ных 
пар ла мен та ры я мі на мес цах зва ро таў 
гра ма дзян вы ра ша ны ста ноў ча.

Вя лі кая на груз ка па ра бо це са зва-
ро та мі гра ма дзян кла дзец ца на Сак-
ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі. Трэ ба 
ад зна чыць, што ў су вя зі з маг чы мас-
цю па да ваць зва ро ты па элект рон най 
по шце агуль ная коль касць зва ро таў, 
якія па сту пі лі ў Са вет Рэс пуб лі кі, у 
па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да ўзрас ла ў 13 ра зоў. За 
тры ме ся цы прый шло ка ля 1300 зва-
ро таў, пры чым 95 пра цэн таў з іх па 
элект рон най по шце. У асноў ным яны 
змя шча юць пра па но вы па пы тан нях 
за ка на даў ства. Гэ та свед чыць аб тым, 
што на шы гра ма дзя не ак тыў на ўклю-
чы лі ся ў за ка нат вор чы пра цэс.

Ня гле дзя чы на ад пуск ны час, се-
на та ры да во лі ак тыў на вы сту па лі ў 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі, вы ка-
рыс тоў ва ю чы, перш за ўсё, рэ гі я наль-
ныя га зе ты, мяс цо вае ра дыё вя шчан-
не, а так са ма ін тэр нэт. Як ста ноў чы 
факт мож на ад зна чыць, што за мі ну-
лы пе ры яд чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі 
ў рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я наль ных пе ры-
я дыч ных вы дан нях бы ло раз ме шча на 
120 пуб лі ка цый.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-
лі кі!

У хо дзе асен няй се сіі нас ча кае 
на пру жа ная за ка нат вор чая ра бо та. 
Уся го пла ну ец ца раз гле дзець больш 
як 40 за ко на пра ек таў. Най больш 
зна ка выя з іх — гэ та за цвяр джэн не 
бюд жэ ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь на на-
ступ ны год, ра ты фі ка цыя Да га во ра 
аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, 
раз гляд пра ек та за ко на «Аб ба раць бе 
з ка руп цы яй».

Трэць за ко на пра ек таў, якія пла ну-
ец ца раз гле дзець, ад но сяц ца да эка-
на міч на га бло ку. У мэ тах ства рэн ня 
больш спры яль ных умоў для функ-
цы я на ван ня суб' ек таў гас па да ран ня 
ў роз ных сфе рах прад пры маль ніц кай, 
гас па дар чай дзей нас ці пад рых та ва ны 
за ко на пра ек ты «Аб энер га збе ра жэн-
ні», «Аб рын ку каш тоў ных па пер» і 
«Аб чы гу нач ным транс пар це». Уно-
сяц ца па праў кі ў ко дэк сы і за ко ны, 
якія рэ гу лю юць лі зін га вую дзей насць, 
ра бо ту ўнут ра на га вод на га транс пар-
ту. Усе гэ тыя за ко на пра ек ты на кі ра-
ва ны на ўдас ка на лен не эка на міч ных 
ад но сін і бу дуць са дзей ні чаць рос ту 
эка на міч на га па тэн цы я лу кра і ны.

Пе рад на мі так са ма ста іць за да ча 
ўдас ка на лен ня за ка на даў чай ба зы ў 
мэ тах ума ца ван ня на цы я наль най бяс-
пе кі. Пра ду гледж ва ец ца раз гле дзець 
вя лі кі па кет за ко на пра ек таў, што рэ-
гу лю юць пра ва ад но сі ны ў та кіх га лі-
нах, як аба ро на ін фар ма цыі, па гра ніч-
ная бяс пе ка, апе ра тыў на-вы шу ко вая 
дзей насць, во ін скі аба вя зак і во ін ская 
служ ба, аба рот зброі, увя дзен не ва ен-
на га ста но ві шча, про ці дзе ян не ганд-
лю людзь мі.

Ад ной з важ ных са цы яль ных праб-
лем з'яў ля ец ца да ступ насць вы со ка-
эфек тыў ных і бяс печ ных ле ка вых 
срод каў для на сель ніц тва. Нам з ва мі 
трэ ба бу дзе раз гле дзець пра ект за ко-
на аб ле ка вых срод ках, на кі ра ва ны на 
ўдас ка на лен не гэ тай сфе ры жыц ця-
дзей нас ці гра мад ства.

Больш як 10 пра ек таў бу дуць звя-
за ны з ра ты фі ка цы яй між на род ных 
да га во раў.

У пе ры яд шос тай се сіі бу дзе пра-
доў жа на ра бо та па ўма ца ван ні ад но-
сін з тра ды цый ны мі парт нё ра мі па 
між пар ла менц кім дыя ло гу. Вя лі кую 
ўва гу пла ну ец ца ўдзя ліць ума ца ван-
ню ўза е ма дзе ян ня са стра тэ гіч ным 
парт нё рам на шай кра і ны — Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй у рам ках ра бо ты Пар-
ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і 
Ра сіі, а так са ма рэа лі за цыі Пад агуль-
ня ю ча га да ку мен та пер ша га Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі і пад рых тоў-
цы дру го га Фо ру му, за пла на ва на га 
ў на ступ ным го дзе ў Вя лі кім Ноў га-
ра дзе.

Мы так са ма пра доў жым ак тыў ную 
ра бо ту ў МПА СНД і Пар ла менц кай 
асамб леі АДКБ, пла на выя ме ра пры-
ем ствы якіх прой дуць у Санкт-Пе цяр-
бур гу.

Па за пра шэн ні стар шы ні Вя лі-
ка га на цы я наль на га схо ду Тур цыі ў 
ся рэ дзі не каст рыч ні ка за пла на ва ны 
афі цый ны ві зіт пар ла менц кай дэ ле-
га цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ан ка ру. 
Упэў не ны, што ён па слу жыць да лей-
ша му ўма ца ван ню бе ла рус ка-ту рэц-
кіх ад но сін як у пар ла менц кай, так і 
ў ганд лё ва-эка на міч най, на ву ко вай і 
гу ма ні тар най сфе рах дзей нас ці.

Пла ну ем так са ма пры няць удзел 
у 131-й Асамб леі Між пар ла менц ка га 
са ю за, дзе прад ста вім па зі цыю на шай 
кра і ны пры аб мер ка ван ні пы тан няў 
да сяг нен ня ген дар най роў на сці і спы-
нен ня на сіл ля ў ад но сі нах да жан чын, 
про ці дзе ян ня кі бер не тыч най вай не, 
на цы я наль на га су ве рэ ні тэ ту і не ўмя-
шан ня ва ўнут ра ныя спра вы дзяр жаў, 
фар мі ра ван ня но вай сіс тэ мы кі ра ван-
ня вод ны мі рэ сур са мі.

Ад ным сло вам, па ва жа ныя ка ле гі, 
я пра шу вас з пер ша га дня ра бо ты се-
сіі ак тыў на ўклю чыц ца ў за ка нат вор-
чую дзей насць, на кі ра ва ную на да-
лей шае раз віц цё на ша га гра мад ства, 
удас ка на лен не яго пра ва вой сфе ры і 
рост даб ра бы ту на шых гра ма дзян.

Дзя куй за ўва гу!
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У кулуарах сесіі Савета Рэспублікі.


