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Мі сія БДІПЧ АБ СЕ па ча ла на зі ран не за 
пар ла менц кай кам па ні яй у Бе ла ру сі.

Па за пра шэн ні бе ла рус кіх ула даў на-
зі раль ні кі ад Бю ро па дэ ма кра тыч ных ін-
сты ту тах і пра вах ча ла ве ка (БДІПЧ) АБ СЕ 
ад кры лі мі сію па на зі ран ні за вы ба ра мі ў 
Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Бе ла ру сі. Та кая ін фар ма цыя раз ме шча-
на на афі цый ным сай це АБ СЕ.

Мі сія, якую ўзна чаль вае Кар не лія 
Віль я мін Ан ке Ён кер, скла да ец ца з асноў-
най гру пы ў скла дзе 11 экс пер таў, якія зна-
хо дзяц ца ў Мін ску, і 30 доў га тэр мі но вых 
на зі раль ні каў, якія бу дуць пра ца ваць па 
ўсёй кра і не з 23 каст рыч ні ка. Акра мя та-
го, ча ка ец ца, што дзяр жа вы — удзель ні цы 
АБ СЕ на кі ру юць 400 ка рот ка тэр мі но вых 
на зі раль ні каў, якія пры едуць у на шу краі-
ну за не каль кі дзён да вы ба раў.

Мі сія ацэ ніць пра вя дзен не вы ба раў на 
ад па вед насць аба вя за цель ствам у рам ках 
АБ СЕ і ін шым між на род ным аба вя за цель-
ствам і стан дар там дэ ма кра тыч ных вы ба раў, 
а так са ма на цы я наль на му за ка на даў ству.

Не ад' ем най част кай на зі ран ня ста нуць 
су стрэ чы з прад стаў ні ка мі ор га наў дзяр-
жаў най ула ды, па лі тыч ных пар тый, гра-
мад скай су поль нас ці, срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі і між на род най су поль нас ці.

У пры ват нас ці, кі раў нік мі сіі БДІПЧ ужо 
су стра ка ла ся з на мес ні кам мі ніст ра за-
меж ных спраў Бе ла ру сі Але гам Краў чан-
кам. Ба кі аб мер ка ва лі пы тан ні, звя за ныя 
з ар га ні за цы яй між на род на га на зі ран ня 
па лі ніі БДІПЧ.

* * *
На зі раль ні кі ад Са ве та Еў ро пы пла-

ну юць пры ехаць на вы ба ры ў Бе ла русь 
13 ліс та па да.

Пра гэ та жур на ліс там па ве да мі ла стар-
шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на. Яна пра ін-
фар ма ва ла, што Са вет Еў ро пы па ве да міў 
бе ла рус ка му бо ку аб на кі ра ван ні мі сіі на-

зі раль ні каў: «Мі сія ад іх так са ма 
бу дзе. Яна мае на мер пры ехаць 
13 ліс та па да».

Да рэ чы, 15 каст рыч ні ка кі-
раў ніц тва ЦВК су стра ка ла ся з 
кі раў ні ком мі сіі БДІПЧ АБ СЕ па 
на зі ран ні за вы ба ра мі дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў Кар нэ лі яй 
Віль я мін Ан ке Ён кер. «Мы па ве-
да мі лі, што ад бы ва ла ся пад час 
вы бар чай кам па ніі з мо ман ту 
пры зна чэн ня вы ба раў. Гэ та бы-

ла ін фар ма цый ная су стрэ ча, дзе мы па да лі 
звест кі і вы да лі па свед чан ні», — ад зна чы ла 
Лі дзія Яр мо шы на.

У склад пер шай па ста ян най мі сіі ад 
БДІПЧ АБ СЕ ўклю ча на больш за 30 ча ла-
век. «Гэ та тыя, хто бу дзе пра ца ваць да па-
чат ку га ла са ван ня. Асноў ная мі сія БДІПЧ 
АБ СЕ пры е дзе 13—15 ліс та па да», — да да ла 
стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма.

Па звест ках на 14 каст рыч ні ка, акрэ ды-
та цыю на пар ла менц кіх вы ба рах у Бе ла ру-
сі атры ма лі 326 між на род ных на зі раль ні-
каў, у тым лі ку 278 ча ла век ад СНД, 42 — ад 
БДІПЧ АБ СЕ.

* * *
Мі сія СНД ад зна чае спа кой ны і пла-

на мер ны ход пад рых тоў кі да пар ла-
менц кіх вы ба раў.

Аб гэ тым жур на ліс там па ве да міў стар-
шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — вы ка наў-
чы сак ра тар СНД Сяр гей ЛЕ БЕ ДЗЕЎ.

На зі раль ні кі ад СНД па ча лі ра бо ту 
4 ве рас ня. На ба зе Вы ка наў ча га ка мі тэ-
та СНД быў ство ра ны штаб, на чаль нік і 
чле ны яко га ўжо су стра ка лі ся з прад стаў-

ні ка мі Ге не раль най пра ку ра ту ры, Вяр-
хоў на га су да, мі ніс тэр стваў за меж ных 
спраў, унут ра ных спраў. Аб мяр коў ва лі ся 
пы тан ні пад рых тоў кі і пра вя дзен ня пар-
ла менц кіх вы ба раў. Мі сія зна хо дзіц ца 
ў па ста ян ным кан так це з Цэнт раль най 
вы бар чай ка мі сі яй, чле ны шта ба пры сут-
ні ча юць на ўсіх па ся джэн нях ЦВК. Акра-
мя та го, прад стаў ні кі мі сіі на зі раль ні каў 
СНД — а яны прад стаў ля юць роз ныя 
дзяр жа вы — па бы ва лі ўжо ва ўсіх аб-
лас цях Бе ла ру сі, дзе на зі ра лі за пад рых-
тоў кай да вы ба раў.

«Нас ра дуе спа кой ны, пла на мер ны ход 
пад рых тоў кі да вы ба раў», — ска заў Сяр гей 
Ле бе дзеў.

Мі сія СНД кан ста туе вя лі кую ўва гу з 
бо ку ўсіх струк тур ула ды Бе ла ру сі да пад-
рых тоў кі да вы ба раў. Агуль ная за да ча, 
па стаў ле ная на са мым вы со кім уз роў-
ні, — за бяс пе чыць год нае іх пра вя дзен не, 
пра ва гра ма дзян Бе ла ру сі на сва бод нае 
во ле вы яў лен не.

Вя дзец ца рэ гіст ра цыя на зі раль ні каў 
ад СНД. За яў кі па сту па юць ад усіх дзяр-
жаў-чле наў. «Ужо ця пер за рэ гіст ра ва на 
302 на зі раль ні кі з кра ін Са друж нас ці, якія 
пач нуць на зі ран не на пя рэ дад ні вы ба раў. 
Яны звы чай на пры яз джа юць дні за тры-
ча ты ры. Мы лі чым, што агуль ная коль-
касць на шай мі сіі скла дзе пры клад на 400 
ча ла век», — ска заў Сяр гей Ле бе дзеў.

У склад мі сіі ўклю ча ны дэ пу та ты пар-
ла мен таў кра ін Са друж нас ці, прад стаў ні кі 
ЦВК, дып ла ма ты кра ін СНД, акрэ ды та ва-
ныя ў Мін ску.

«Ні я кай ін фар ма цыі аб скар гах у пра ку-
ра ту ру, МУС, з які мі мы ў цес ным кан так-
це, па куль не атрым лі ва лі. Але мы со чым 
за сі ту а цы яй. На ту раль на, ка лі з'явяцца 
ней кія скар гі, бу дзем іх фік са ваць. А рэ-
ага ваць бу дуць ад па вед ныя ор га ны Бе ла-
ру сі», — ад зна чыў Сяр гей Ле бе дзеў.

На га да ем, што вы ба ры ў Па ла ту прад-
стаў ні коў пры зна ча ныя на 17 ліс та па да.

Па вод ле БелТА

Перыяд Перыяд 
для акдля ак тыў ных тыў ных
Ся род прэ тэн дэн таў на мес цы 

ў пар ла мен це Бе ла ру сі ста но віц ца 
ўсё больш мо ла дзі

У перс пек ты ве ў ніж няй па ла це 
пар ла мен та пла ну ец ца ства рыць 
ма ла дзёж ную гру пу, якая бу дзе 
пра ца ваць над за ко на пра ек та мі ў цес най 
звяз цы з во пыт ны мі дэ пу та та мі. Пра 
гэ та жур на ліс там па ве да мі ла стар шы ня 
Цэнт раль най кант роль най ка мі сіі БРСМ 
Ка ця ры на Пет ра шке віч.

Па звест ках ЦВК, коль касць ма ла дых 
лю дзей да 30 га доў ся род вы лу чэн цаў на 
вы ба рах у Па ла ту прад стаў ні коў вы рас ла.

Ка ця ры на Пет ра шке віч па ве да мі ла, 
што ся род прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кія 
ман да ты ка ля 10 чле наў БРСМ. Хтось ці вы-
лу чыў ся шля хам збо ру под пі саў, хтось ці 
ад пра цоў на га ка лек ты ву або па лі тыч най 
пар тыі. У са ю зе мо ла дзі пла ну юць ства-
рыць у пар ла мен це ма ла дзёж ную гру пу, 
чле ны якой акра мя не па срэд на га ўдзе лу 
ў рас пра цоў цы за ко на пра ек таў бу дуць 
вы ра шаць ра зам з во пыт ны мі пар ла мен-
та ры я мі стра тэ гіч ныя за да чы. «Гэ та бу дзе 
тая су вязь, ка лі за ко на пра ект ёсць, і да лей 
мы слу ха ем мо ладзь», — ад зна чы ла стар-
шы ня Цэнт раль най кант роль най ка мі сіі 
БРСМ.

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі 
пра вёў у Мін ску се мі нар-трэ нінг «Бе ла-
русь і Я» з удзе лам больш чым 250 прад-
стаў ні коў ма ла дзёж най ар га ні за цыі: кі раў-
ні коў шта боў са ю за мо ла дзі па вы ба рах 
дэ пу та таў у Па ла ту прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду сё ма га склі кан ня, чле наў 
акру го вых ка мі сій, акрэ ды та ва ных на зі-
раль ні каў, ма ла дых дэ пу та таў мяс цо вых 
са ве таў з усіх рэ гі ё наў кра і ны, кан ды да таў 
БРСМ у бе ла рус кі пар ла мент. Ана ла гіч-
ныя се мі на ры яшчэ прой дуць у рэ гі ё нах. 
Ка ця ры на Пет ра шке віч пад крэс лі ла, што 
асноў ная за да ча пра ек та — па вы шэн не 
элек та раль най ак тыў нас ці мо ла дзі.

Па вод ле Бел ТА.

Вы бар чая кам па нія 
ў пар ла мент — у са мым раз га ры. 
Збор под пі саў ужо за вяр шыў ся, 
і ў хут кім ча се бу дуць дак лад на 
вя до мы ім ёны ўсіх кан ды да таў. 
Мы звяр ну лі ся да дэ пу та таў 
папярэдніх скліканняў з 
пы тан нем, які мі знач ны мі 
за ко на мі вы зна чы лі ся склі кан ні, 
дзе яны пра ца ва лі. Ад зна чу, 
што бы лых дэ пу та таў не бы вае. 
Кож ны з іх на ват пас ля скан чэн ня 
тэр мі ну за хоў вае гэ ты ранг.

У пер шым (1996—2000 га-
ды), дру гім (2000—2004 га ды) 
і трэ цім (2004—2008 га ды) дэ-
пу тац кіх склі кан нях су ве рэн най 
Бе ла ру сі пра ца ваў Ігар Ва сі ле віч 
КАТ ЛЯ РОЎ, за слу жа ны дзе яч 
на ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і, 

як ён ад зна чыў, адзі ны са цы ё лаг 
у кра і не з гэ тым зван нем. Ігар 
Ва сі ле віч па ве да міў, што гэ тыя 
ча сы, пе ры яд ста наў лен ня, бы-

лі вы зна чаль ныя для ай чын на га 
пар ла мен та рыз му.

«Ра бо та ў пар ла мен це вель мі 
скла да ная. Ён дае кі рун кі раз віц-
ця, ка лі до ры для ўсёй дзяр жа вы 
сва і мі за ко на мі. У ніж няй па ла-
це на ват пер ша га склі кан ня бы-
лі пра фе сі я на лы, якія ра зу ме лі, 
што трэ ба ра біць і якім чы нам», — 
рас каз вае Ігар Ва сі ле віч.

Да вы бран ня ён пра ца ваў на 
па са дзе ды рэк та ра Бе ла рус ка га 
ін сты ту та пра гно зу. У ча сы дэ пу-
тац тва і ўво гу ле амаль усё жыц-
цё Ігар Кат ля роў зай ма ец ца са-
цыя ло гі яй. Та му ўсе за ко ны, што 
пры ма ла ка мі сія, у склад якой ён 
ува хо дзіў, ба зі ра ва лі ся на вы ву-
чэн ні гра мад скай дум кі. «Мно-
гія ак ты, якія мы та ды пры ма лі, 
эфек тыў на пра цу юць і сён ня ў 
но вай струк ту ры і сіс тэ ме», — па-
ве да міў на ву ко вец.

На прык лад, за кон аб аду ка цыі 
аб мяр коў ва лі доў га — за кра на лі ся 
пы тан ні ма тэ ры яль на га за бес пя-
чэн ня на стаў ні каў, па тра ба ван не 
для іх ся рэд ня га за роб ку па кра і-
не, а для дак та роў на вук і пра фе-
са раў вы шэй за гэ ту нор му.

Ся род ак ту аль ных і за па тра ба-
ва ных да ку мен таў, якія пры ня лі ў 
тыя ча сы, пар ла мен та рый ад зна-
чыў за кон аб па лі тыч ных пар ты ях: 
«Сён ня па лі тыч ныя пар тыі з'яў-
ля юц ца ад ным з най важ ней шых 
эле мен таў бе ла рус кай гра ма дзян-
скай су поль нас ці. Мы не час та пра 
іх ус па мі на ем, але на блі жа юц ца 
вы ба ры, а пар тыі — са цы яль ныя 

ак та ры, якія ро бяць знач ны ўнё-
сак у раз віц цё ма жа ры тар най сіс-
тэ мы вы ба раў». Бы ла пры ня тая і 
кан цэп цыя фар мі ра ван ня гра ма-
дзян скай су поль нас ці, дзя ку ю чы 
якой вы пра ца ва лі шмат лі кія за ко-
ны для раз віц ця гэ тай сфе ры.

Ігар Кат ля роў, які ў Па ла це 
прад стаў ні коў ку ры ра ваў пы-
тан ні на ву кі, быў аў та рам за ко на 
аб дзяр жаў най пад трым цы іна-
ва цый най дзей нас ці. Да ку мент 
знач на паў плы ваў на раз віц цё 
на ву кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Дэ пу тат Ла ры са Мі ка ла-
еў на БАГ ДА НО ВІЧ пра ца ва ла 

ў чац вёр тым (2008—2012 га-
ды) і пя тым (2012—2016 га ды) 
склі кан нях. Яна ад зна чае, што 
акра мя на пру жа най ра бо ты дэ-
пу тац тва, за пом ні ла ся сяб роў-
скі мі су вя зя мі, мност вам зно сін 

з гра ма дзя на мі, раз на стай нас цю 
дзей нас ці. Жыц цё дэ пу та та ча-
сам на гад ва ла сту дэнц кія га ды — 
кож ныя вы хад ныя яна ез дзі ла 
ў Брэст да сям'і.

«Гэ та вель мі важ ны, ці ка вы і 
пра дук цыйны пе ры яд ма ёй пра-
цоў най дзей нас ці, які ад роз ні-
ваў ся но вым во пы там, — у за ка-
нат вор час ці. Гэ тым ча ла век, кім 
бы ён ні пра ца ваў, не зай ма ец ца. 
На ват ка лі пра цу еш кі раў ні ком, 
ты толь кі ка рыс та еш ся за ка на-
даў чай ба зай, а не рас пра цоў-
ва еш яе», — рас каз вае Ла ры са 
Баг да но віч.

Ад дэ пу та та, на яе дум ку, 
у пер шую чар гу за па тра ба ва ны 
дып ла ма тыч насць, ка рэкт насць, 
кам пе тэнт насць, пры стой насць, 
упэў не насць, пра ца здоль насць 
і цяр пен не, бо яго іні цы я ты вы не 
мо гуць быць рэа лі за ва ны ад ра зу 
і сён ня.

Ла ры са Баг да но віч у 2014—
2015 га дах уно сі ла пра па но вы, 
якія рэа лі за ва лі ся паз ней, — 
аб за ха ван ні мес цаў ра бо ты за 
пры зыў ні ка мі, аб апла це ка му-
наль ных па слуг у са до вых та ва-
рыст вах і дач ных ка а пе ра ты вах.

Асноў ныя пы тан ні, які мі зай-
ма ла ся пад час дэ пу тац тва ўрач-
рэ абі лі то лаг Ла ры са Мі ка ла еў на, 
ме лі са цы яль ную сут насць.

Па сло вах дэ пу та та, асаб лі-
ва за пом ні ла ся ра бо та над па-
праў ка мі ў Пра цоў ны ко дэкс па 
170 ар ты ку лах. Ту ды быў уне се-
ны но вы раз дзел аб ад но сі нах у 
пра фе сій ным спор це, удак лад-

не ны ста тус ра бот ні ка-на до мні-
ка, да зво ле на су мя шчаль ніц тва 
на не каль кіх прад пры ем ствах у 
вы хад ныя дні і ў ад па чын ку.

Па пра па но ве пар ла мен та-
рыя змя ні лі Гра ма дзян скі ко дэкс 
у част цы афарм лен ня апя кун ства 
над асо ба мі, якія зна хо дзяц ца ў 
ка ма тоз ным ста не. Яна пра ца ва-
ла над за ко нам аб са цы яль ным 
аб слу гоў ван ні на сель ніц тва, ку-
ды бы лі да да дзе ныя но выя па-
слу гі і раз дзел аб дзяр жаў ным 
са цы яль ным за ка зе.

Зай ма ла ся Ла ры са Баг да но віч 
за ко на мі аб транс план та цыі і аб 
да па мож ных рэ пра дук тыў ных 
тэх на ло гі ях. «Сён ня гэ та вель мі 
вя лі кая праб ле ма. Льгот ны крэ-
дыт для сем' яў, якія ска рыс та лі ся 
да па мож ны мі рэ пра дук тыў ны мі 
тэх на ло гі я мі, — гэ та іні цы я ты ва 
мая і на шай ка мі сіі», — ад зна чае 
дэ пу тат.

«Бы ло шмат пы тан няў, па якіх 
спра ча лі ся, дыс ку та ва лі. Мно гія 
пы та юц ца: ча му гэ та га не бач-
на ў за ле? Бо гэ та не вар та вы-
но сіць. Што, трэ ба сва рыц ца, 
біц ца? Не і яшчэ раз не. Толь кі 
кар пат лі вая пра ца бу дзе да ваць 
вы нік», — упэў не на Ла ры са Баг-
да но віч.

Пас ля скан чэн ня тэр мі ну дэ-
пу тат пра цяг вае пра ца ваць для 
гра мад ства. Сён ня ра зам з Дзі ця-
чым фон дам ААН (ЮНІ СЕФ) яна 
зай ма ец ца рэ абі лі та цы яй дзя цей 
на ран ніх ста ды ях цяж кіх за хвор-
ван няў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«МС» СПЫ ТА ЛА

ПА СА ДА, ЯКАЯ НЕ МАЕ МІ НУ ЛА ГА ЧА СУПА СА ДА, ЯКАЯ НЕ МАЕ МІ НУ ЛА ГА ЧА СУ
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