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Ukraina
Rada Najwyższa Ukrainy prosi
parlamenty świata o potępienie
rosyjskiej agresji
Rada Najwyższa zwróciła się 7 lutego br. do parlamentów
świata i organizacji międzynarodowych z apelem o potępienie eskalacji agresji militarnej Federacji Rosyjskiej
przeciwko Ukrainie. Związane jest to z zaostrzeniem sytuacji w kontrolowanej przez Kijów Awdijiwce w obwodzie donieckim, która w ostatnich dniach stycznia i na
początku lutego była intensywnie atakowana przez oddziały prorosyjskich separatystów. Walki toczyły się o strefę
przemysłową tego ok. 20-tysięcznego miasta, jednak wystrzeliwane przez rebeliantów pociski doleciały do dzielnic mieszkaniowych, m.in. zabijając trzy osoby cywilne.
Zginęło 15 żołnierzy sił rządowych. W Awdijiwce przez
tydzień nie było światła, wody i ogrzewania.
„Rada Najwyższa Ukrainy apeluje do parlamentów
zagranicznych i organizacji międzynarodowych o potępienie Federacji Rosyjskiej za złamanie przewidzianych
mińskimi porozumieniami ustaleń o rozejmie, umyślne niszczenie przez nieregularne i regularne formacje
zbrojne Federacji Rosyjskiej miasta Awdijiwka (…) oraz
barbarzyńskie napady na obiekty niezbędne dla życia
ludności cywilnej” — głosi apel.
Deputowani przypomnieli, że w wyniku rosyjskiej
agresji Ukraina straciła w 2014 r. należący do niej Krym,
a w wyniku działań wspieranych przez Kreml separaty-
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stów nie kontroluje części obwodu donieckiego i ługańskiego, gdzie powstały samozwańcze republiki ludowe:
doniecka i ługańska.
Ukraiński parlament wezwał wspólnotę międzynarodową do podjęcia działań, które nie pozwolą Rosji na dalsze zaostrzanie agresji przeciwko Ukrainie i doprowadzą
do jej powstrzymania. Zwrócił się także do Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o wzmożenie
nacisków na Moskwę w celu wypełniania przez nią porozumień o zawieszeniu broni.
Według organizacji międzynarodowych w rezultacie
konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy zginęło dotychczas ponad 9,7 tys. osób.

Przewodniczący parlamentu popiera
referendum w sprawie NATO
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij poparł ideę prezydenta Petra Poroszenki w sprawie
przeprowadzenia referendum na rzecz członkostwa
ich kraju w NATO. „Popieram inicjatywę referendum
w sprawie wejścia do NATO” — oświadczył, otwierając
obrady parlamentu 7 lutego br. Zaznaczył jednocześnie,
że ukraińskie prawo nie jest jeszcze w pełni zgodne ze
standardami, które obowiązują w państwach Sojuszu
Północnoatlantyckiego i zachęcał deputowanych do bardziej intensywnej pracy w tym kierunku.
Na początku lutego prezydent Poroszenko powiedział
w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Berliner Morgenpost”, że przeprowadzi referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Przypomniał, że poparcie
Ukraińców dla Sojuszu w ostatnich latach znacząco
wzrosło. Pytany przez redakcję gazety, czy wejście do
NATO jest dla Ukrainy realistyczne, podkreślił, że decydująca jest dla niego wola Ukraińców. „Cztery lata temu
członkostwo Ukrainy w NATO popierało zaledwie 16%
Ukraińców, dziś — 54%. Jako prezydent kieruję się wolą
swego narodu i przeprowadzę referendum w kwestii przystąpienia do NATO. Jeśli Ukraińcy się za tym opowiedzą,
zrobię wszystko, by osiągnąć członkostwo w Sojuszu” —
powiedział. Uznał, że NATO jest „jedyną funkcjonującą
organizacją bezpieczeństwa zbiorowego”. „NATO jest
niezastąpione” — zaznaczył.
W sondażu, przeprowadzonym jesienią 2016 r. przez
kijowskie Centrum im. Razumkowa, członkostwo Ukrainy w NATO poparło 44,3% respondentów, przeciwko zaś
wejściu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego wypowiedziało się 38,1% badanych. W 2008 r. wejście do
NATO popierało ok. 30% obywateli Ukrainy.
Jarosław Junko

Autorzy zdjęć: Krzysztof Białoskórski, Paweł Kula, Rafał Zambrzycki, Przemysław Ziemacki (east news), Łukasz Barański (reporter),
Adam Gerard (reporter), Tomasz Gzell (pap), Maxim Nikitin (pap/itar-tass), parlament Słowacji, Rada Europy

35th sitting of the Sejm, 8–10 February 2017
Considered in the first reading
the Government’s bill amending the Penal Code (referred
to Special Committee for Codification Changes);
■ the Government’s bill amending the Penal Code and
some related acts (referred to Special Committee for
Codification Changes);
■ the Government’s bill amending the act on the personal
income tax (referred to Public Finances Committee);
■ the Government’s bill amending the Commercial
Companies Code, the Civil Procedure Code and the act on
the National Court Register (referred to Special Committee
for Codification Changes);
■ the Government’s bill on combatting doping in sports
(referred to Physical Education, Sport and Tourism
Committee);
■ the Government’s bill on the Metropolitan Association
in Silesian Voivodeship (referred to Administration and
Internal Affairs Committee and Local Self-Government
and Regional Policy Committee).
■

Rejected in the first reading
■

Deputies’ bill amending the Code of Penal Procedure.

Passed acts
on particular principles of the removal of legal effects
of reprivatisation decisions relating to Warsaw properties,
passed in breach of law;
■ amending the act on the turnover of financial instruments
and some related acts (print no. 991);
■ amending the act on the turnover of financial instruments
and some related acts (print no. 1097);
■ on the exchange of tax information with other countries;
■ amending the act on public finances;
■ on the system of monitoring road transport of goods;
■ on the National Centre for Agriculture Support;
■ Introductory provisions to the act on the National Centre
for Agriculture Support;
■ amending the act — Introductory provisions to the act
on Local Government and the act on Local Government
Employees;
■ amending the act on health care services financed out
of public funds;
■

amending the act on retirement pay and social benefits
financed out of the Social Insurance Fund and some
related acts;
■ amending the act on social insurance benefits in case
of sickness and maternity;
■ amending the act on public benefit and volunteer work.
■

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
amending the Penal Code and some related acts (the
Senate’s amendment was accepted).
■

Adopted resolutions
honouring the 75th anniversary of the formation of the
Home Army (Armia Krajowa);
■ concerning honouring the 150th anniversary of the
establishment of the Polish Gymnastic Society “Falcon”
(“Sokół”);
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees.
■

The Government’s current information
concerning the situation on the labour market, the
unemployment rate being the lowest in history, the increase
in wages, changes aimed at making business easier for
companies, new investment zones, and innovation as an
element of the development policy.
■

The Government’s information
concerning the tasks of Polish foreign policy in 2017;
concerning the participation of the Republic of Poland
in the works of the European Union in the period between
July and December 2016 — during the Slovak Presidency of
the Council of the EU (the motion on the draft resolution
concerning accepting the information shall be subject to
a vote at the next sitting of the Sejm).
■
■

With a moment of silence, the Sejm honoured
the memory of Poles transported 77 years ago deep into
the USSR (10 February 1940 marked the beginning of the
first out of four mass deportations of Polish citizens from
the Eastern Borderlands to the Russian northern oblasts
and western Siberia).
■

Małgorzata Janowska took the deputy’s oath.

