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«Саюзнае будаўніцтва — рэальны інструмент
абароны інтарэсаў народаў»
СЁННЯ

3 снежня 2021 г.

Сесія Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі прайшла ў Мінску

Выступаючы на пачатку пасяджэння дэпутатаў у Авальнай зале, Уладзімір Андрэйчанка заявіў,
што саюзнае будаўніцтва — не
абстрактны геапалітычны праект,
а рэальны інструмент абароны інтарэсаў народаў Саюзнай дзяржавы. «Глыбока перакананы, што
поспех Саюзнага будаўніцтва магчымы толькі на шляху актыўнага
ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва
ўсіх галін улады», — акцэнтаваў
спікер Палаты прадстаўнікоў.
Каб зрабіць работу Парламенцкага сходу максімальна эфектыўнай, ён прапанаваў разгледзець
магчымасць уключэння саюзных
дэпутатаў у склад міжведамасных
рабочых груп па гарманізацыі заканадаўства. Гэта дасць магчымасць,
па словах Уладзіміра Андрэйчанкі,
падключыць дэпутацкі корпус да
распрацоўкі рашэнняў на стадыі іх
падрыхтоўкі і ўбачыць перспектывы
той ці іншай сферы заканадаўства.
Выказаўся ён і на тэму міжнароднага парадку дня, адзначыўшы, што далёка не ўсіх цешаць
поспехі саюзнага будаўніцтва.
«Фарміраванне шматпалярнага свету выклікае з боку калектыўнага Захаду і ў першую чаргу
ЗША цвёрдае непрыманне гэтага
працэсу. Менавіта тут хаваецца
асноўная прычына той непрадуманай і катастрафічнай па сваіх
наступствах палітыкі, калі міжнароднае права падмяняецца сілай,
эканамічнае супрацоўніцтва —
санкцыямі, разрадка — гонкай

Фота БелТА.

Пачаліся мерапрыемствы з
перагавораў Старшыні Дзяржаўнай Думы Расіі Вячаслава
ВАЛОДЗІНА і Старшыні Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра АНДРЭЙЧАНКІ. Падчас іх
Старшыня Палаты прадстаўнікоў адзначыў адкрыты, узаемавыгадны, добразычлівы
характар адносін Беларусі і
Расіі.

узбраенняў. Пры гэтым ухіленне
наступстваў такой палітыкі ўскладаецца на трэція краіны. Так званы міграцыйны крызіс на заходняй
граніцы Беларусі — яскравае таму
пацвярджэнне», — заявіў спікер
Палаты прадстаўнікоў.
Ула дзі мір Анд рэй чан ка падкрэсліў, што польскае і літоўскае
кіраўніцтва, грэбуючы ўсімі міжнароднымі нормамі, элементарнымі
нормамі чалавечай маралі, ставіць
пад пагрозу жыццё і здароўе людзей. «Здавалася б, такія дзеянні
павінны атрымаць неадкладную
рэакцыю з боку краін ЕС і ЗША,
якія лічаць сябе эталонам дэмакратыі. Але не, Захад маўчыць.
Больш за тое, замест садзейнічання ў вырашэнні сітуацыі, якая
склалася, Беларусь атрымлівае
чарговы пакет санкцый», — сказаў Уладзімір Андрэйчанка.
Учора ў рамках сесіі дэпутаты
разгледзелі і пытанне аб Заяве
Парламенцкага сходу ў сувязі з
міграцыйным крызісам на граніцы Беларусі і Еўрасаюза, якую
прынялі аднагалосна.
Паводле Уладзіміра Андрэйчанкі, прыняцце гэтай заявы стане
нашай чарговай спробай адкрыта

звярнуцца да заходніх міжпарламенцкіх арганізацый.
«У цэлым нам трэба больш актыўна і аператыўна выкарыстоўваць фармат заяў Парламенцкага сходу па актуальных пытаннях
міжнароднага парадку дня. Нашы
апаненты павінны дакладна разумець, што наша пазіцыя адзіная
і мы будзем цвёрда адстойваць
свае ін та рэ сы», — рэ зю ма ваў
Старшыня Палаты прадстаўнікоў.
Стар шы нёй Пар ла менц ка га
сходу па традыцыі абралі Старшыню Дзяржаўнай Думы Расіі Вячаслава Валодзіна. Яго першым намеснікам зацверджаны Уладзімір
Андрэйчанка. Таксама падчас сесіі
абралі абноўленыя склады камісій
і іх старшынь.

Саюзныя праграмы і заява
па міграцыйным крызісе
Асноўнымі тэмамі парламенцкіх
абмеркаванняў сталі выпрацоўка
мер для выканання палажэнняў
Дагавора аб стварэнні Саюзнай
дзяржавы на 2021—2023 гады і
сітуацыя на беларуска-польскай і
беларуска-літоўскай граніцах.
Па першым пытанні выступіў
дзяржаўны сакратар Саюзнай

дзяржавы Дзмітрый МЕЗЕНЦАЎ.
У сваім дакладзе ён расказаў,
што ўрады прыступілі да работы
па фарміраванні падыходаў рэалізацыі саюзных праграм. «Яны
(саюзныя праграмы. — «Зв.») вызначаюць іншы маштаб і глыбіню
ўзаемадзеяння ў самых значных
сферах нацыянальных эканомік,
каб адзіная эканамічная прастора
Саюзнай дзяржавы мела іншыя,
больш знач ныя ха рак та рыс тыкі», — дадаў дзяржсакратар.
Паводле яго слоў, новы этап
будаўніцтва Саюзнай дзяржавы
ставіць новыя задачы перад нацыянальнымі парламентамі і Парламенцкім сходам Беларусі і Расіі.
Так, для рэалізацыі 28 праграм давядзецца прыняць каля 400 актаў
разнастайнага ўзроўню.
«Па сутнасці, будзе гарманізавана рэгуляванне ключавых сфер
узаемадзеяння на агульным інтэграцыйным падмурку. У многім менавіта вашы рашэнні, рашэнні парламентарыяў могуць пацвердзіць блізкасць падыходаў да фарміравання
мадэльнага заканадаўства», — мяркуе Дзмітрый Мезенцаў.
Неабходнасць прыняцця Заявы
Парламенцкага сходу ў сувязі з
міграцыйным крызісам на граніцы
Беларусі і Еўрасаюза прадставіў
член Савета Рэспублікі Сяргей
РАЧКОЎ. Паводле яго слоў, польскія і літоўскія ўлады перакладваюць адказнасць за сітуацыю на
Беларусь і Расію, утойваючы ад
еўрапейскай грамадскасці падзеі
на граніцы. «Відавочна, што канфрантацыяй праблему не вырашыць. Неабходны канструктыўны
дыялог і ўзаемадзеянне Еўрапейскага саюза і Рэспублікі Беларусь.
У сувязі з гэтым у Заяве Парламенц ка га схо ду мы за клі ка ем
струк туры Еўрапейскага саюза
не толькі даць аб'ектыўную ацэнку
дзеянняў польскіх і літоўскіх улад,
але і прыняць канкрэтныя меры па
вырашэнні крызісу», — расказаў
Сяргей Рачкоў.

***
У размове з журналістамі па выніках сустрэчы Вячаслаў Валодзін і
Уладзімір Андрэйчанка адзначылі,
што прынятыя рашэнні павысяць
эфектыўнасць Парламенцкага сходу і будуць садзейнічаць таму, каб
саюзная справа мела канчатковы
вынік, а рашэнні прэзідэнтаў краін
хутчэй рэалізоўваліся ў жыццё.
Другая частка сесіі Парламенцкага сходу Беларусі і Расіі адбудзецца ў вочным фармаце ў снежні
ў Маскве. На ёй разгледзяць праект бюджэту Саюзнай дзяржавы.

***
Адказваючы на пытанні журналіс таў, старшыні ніжніх палат
парламентаў акцэнтавалі ўвагу
на мігранцкай праблеме. Вячаслаў
Валодзін азначыў, што двайныя
стандарты еўрапейскіх дзяржаў
недапушчальныя ў адносінах краін да праблемы бежанцаў. «Калі
размова ідзе пра тое, што краіны
Еўропы (у першую чаргу гэта датычыцца Польшчы і прыбалтыйскіх краін) кажуць адно, а робяць
другое, тады еўрапейскія інстытуты, той жа Еўрапарламент, ПАСЕ,
Парламенцкая асамблея АБСЕ павінны даваць ацэнку ім, уводзіць
су праць іх санк цыі, асуджаць.
Недапушчальна так адносіцца да
бежанцаў», — сказаў Вячаслаў
Валодзін.
Уладзімір Андрэйчанка падкрэсліў, што міжнародныя структуры не
робяць ніякіх гучных заяў адносна
праблемы бежанцаў, а крызіс выкарыстоўваецца для павелічэння
ваеннай прысутнасці войскаў на
межах Саюзнай дзяржавы.
«Наша пазіцыя — сёння трэба
садзіцца, адкладаючы ў бок усе
палітычныя рознагалоссі, і знаходзіць рашэнне праблем», — заявіў
спікер Палаты прадстаўнікоў.
Марыя ДАДАЛКА.

Блізкая ўлада

Акцэнты

ДЫЯЛОГ — АСНОВА ДАВЕРУ,
А ДАВЕР — АСНОВА РАЗВІЦЦЯ
Старшыня Савета Рэспублікі Наталля КАЧАНАВА сустрэлася са Старшынёй Дзяржаўнай Думы
Федэральнага сходу Расійскай Федэрацыі Вячаславам ВАЛОДЗІНЫМ
Вітаючы госця, спікер
верхняй палаты
беларускага парламента
акцэнтавала ўвагу, што
сёння адносіны дзвюх краін
развіваюцца абсалютна
па ўсіх кірунках, важным
складнікам сярод якіх
з'яўляецца парламенцкае
ўзаемадзеянне на ўсіх
узроўнях: «Мы працуем
разам на міжнародных
пляцоўках, падтрымліваем
адно аднаго».
Яна звярнула ўвагу, што сітуацыя, якая разгортваецца вакол
Беларусі і Расіі, няпростая: «Як
сказаў на сустрэчы з вамі Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, у гэтай сітуацыі нам трэба «не проста
выстаяць, а неабходна развівацца і рабіць гэта эфектыўна».
Спі кер да да ла: тым больш
важныя падпісаныя кіраўнікамі
краін на пасяджэнні Вышэйшага
дзяржаўнага савета інтэграцыйныя дакументы. «Несумненна,

гэта будзе садзейнічаць новаму
этапу ў развіцці нашых адносін, —
выказала ўпэўненасць Старшыня Савета Рэспублікі. — Для нас,
парламентарыяў, гэта сур'ёзная
праца ў развіцці заканадаўчай базы, гарманізацыі заканадаўства
і рэалізацыі дамоўленасцяў, якія
былі падпісаны».

Яна адзначыла, што парламентарыі актыўна ўключацца ў
гэту работу, каб дасягнутыя дамоўленасці былі на карысць народаў Беларусі і Расіі, на карысць
абедзвюх краін.
Са свай го бо ку, Вя ча слаў
Валодзін паведаміў аб плённай
працы ў рамках Парламенцкага

сходу. Ён акцэнтаваў увагу, што
парламентарыяў чакае карпатлівая работа: «Нам яшчэ далёка да
інстытутаў, якія павінны быць у
рамках Саюзнай дзяржавы. Гэта
пачатак шляху інтэграцыі, няхай
па ключавых кірунках, улічваючы прынятыя рашэнні. Усё ж такі
гэта дыялог». Ён падкрэсліў: калі
гаворка ідзе аб сустрэчах паміж
дэпутатамі, важна, каб было разуменне на ўзроўні заканадаўства
і тады будзе лягчэй прымаць рашэнні ў рамках Саюзнага парламента і ў рамках міждзяржаўных
пагадненняў.
«Таму дыялог — аснова даверу, а давер — аснова развіцця», — перакананы спікер Дзяржаўнай Думы Расіі.
Ён выказаў спадзяванне, што
першая сустрэча ў Савеце Рэспублікі стане добрым імпульсам
і асновай для развіцця больш
эфектыўных адносін.
Вольга АНУФРЫЕВА,
фота БелТА.

ВЫКАНКАМЫ
НА СУВЯЗІ
Практыка правядзення прамых
ліній рэгіянальнай вертыкаллю
працягваецца. Калі ў вас ёсць пытанні або праблемы, якія патрабуюць умяшання органаў улады,
тэлефануйце.
Тэлефонныя лініі ў суботу, 4 снежня, з 9.00 да 12.00 правядуць:
• намеснік старшыні Брэсцкага
аблвыканкама Дзмітрый Мікалаевіч
ГАРАДЗЕЦКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;
• намеснік старшыні Віцебскага
аблвыканкама Уладзімір Мікалаевіч
БЕЛАУС. Тэл. 8 021 222 22 22;
• намеснік старшыні Гомельскага
аблвыканкама Андрэй Анатольевіч
БАРАНОЎСКІ. Тэл. 8 023 233 12 37;
• намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віталь Іосіфавіч
НЯВЕРА. Тэл. 8 015 273 56 44;
• намеснік старшыні Магілёўскага
аблвыканкама Валерый Анатольевіч
МАЛАШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;
• першы намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама Сяргей Віктаравіч ЛЯЎКОВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;
• намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама Аляксандр Вікенцьевіч
ДАРАХОВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

