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У Іс па ніі аб ве шча на 
клі ма тыч нае над звы чай нае ста но ві шча

Урад Іс па ніі аб' явіў клі-

ма тыч нае над звы чай нае 

ста но ві шча, па абя цаў шы 

да кан ца вяс ны прад ста-

віць пра гра му па ба раць бе 

з гла баль ным па цяп лен-

нем. Гэ тае ра шэн не бы ло 

пры ня та на фо не ма са вых 

ак цый пра тэс ту, ар га ні за ва ных эка ак ты віс та мі, якія звяз-

ва юць зме ну клі ма ту з ча ла ве чай дзей нас цю, у пры ват-

нас ці, з за брудж ван нем ат мас фе ры. Уся го ка бі нет мі-

ніст раў абя цае анан са ваць 30 мер па аба ро не эка ло гіі. 

Мяр ку ец ца, што да 2050-га кра і на ра ды каль на ска ро ціць 

вы кі ды вуг ля кіс ла га га зу. У най блі жэй шыя двац цаць га-

доў, згод на з пра ек там, Іс па нія па він на на 95 пра цэн таў 

пе рай сці на ад наў ляль ныя кры ні цы энер гіі, вы ра шыць 

праб ле му за брудж ван ня на ва коль на га ася род дзя пры вы-

ка ры стан ні ве лі ка груз на га транс пар ту і да маг чы ся ска ра-

чэн ня вы кі даў СО
2
 у сель скай гас па дар цы. Як ад зна чы ла 

мі ністр эка ла гіч на га пе ра хо ду Тэ рэ са Ры бе ры, на леж ная 

рэа лі за цыя гэ тай пра гра мы прын цы по ва важ ная для раз-

віц ця рэ гі ё наў і для бу ду чых па ка лен няў іс пан цаў.

Прэ зі дэн там Грэ цыі 
ўпер шы ню абра на жан чы на

Пар ла мент Грэ цыі пра га ла са ваў за кан ды да ту ру Ка ця-

ры ны Са ке ла ро пу лу на па са ду прэ зі дэн та кра і ны. Пра гэ та 

свед чыць пад лік па да дзе ных за яе га ла соў, пе рад ае ка рэс-

пан дэнт ТАСС. Са ке ла ро пу лу бы ла абра ная ўжо ў пер шым 

ту ры. Яе кан ды да ту ру пад тры маў 261 пар ла мен та рый. Да 

апош ня га ча су Са ке ла ро пу лу бы ла стар шы нёй дзяр жаў-

на га са ве та — вяр хоў на га ад мі ніст ра цый на га су да. Дзя-

ку ю чы га ла сам, па да дзе ным за яе дэ пу та та мі кі ру ю чай 

пра ва цэнт рысц кай пар тыі «Но вая дэ ма кра тыя», га лоў най 

апа зі цый най пар тыі «Ка-

а лі цыя ра ды каль ных ле-

вых сіл СІ РЫ ЗА» і ле ва га 

«Ру ху пе ра мен», 63-га-

до вая Ка ця ры ны Са ке-

ла ро пу лу ста ла пер шай 

жан чы най на най вы шэй-

шай дзяр жаў най па са дзе 

ў гіс то рыі кра і ны. Яе кан ды да ту ру вы лу чыў прэм' ер-мі ністр 

Грэ цыі Кі ры а кас Мі ца та кіс. Ура чыс тая цы ры мо нія пры ся гі 

Са ке ла ро пу лу прой дзе 13 са ка ві ка.

Стаў вя до мы но вы лі дар 
«Іс лам скай дзяр жа вы»

Но вым лі да рам тэ ра рыс тыч най гру поў кі стаў адзін з яе 

за сна валь ні каў і ідэ о лаг Амір Му ха мед Са ід Аб дэль Рах ман 

аль-Маў ле. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Thе Guаrdіаn са 

спа сыл кай на кры ні цы ў раз вед цы. Па звест ках аме ры-

кан ска га дзярж дэ па, Амір Аб дэль Рах ман — ура джэ нец 

Іра ка, пра па вед нік і адзін з на мес ні каў ко ліш ня га лі да-

ра «Іс лам скай дзяр жа вы» Абу Бак ра аль-Баг да дзі, які ў 

кан цы каст рыч ні ка мі ну ла га го да быў лік ві да ва ны пад-

час спец апе ра цыі ЗША ў пра він цыі Ід ліб. Яны зна ё мыя 

з 2004 го да, ка лі бы лі зня во ле ныя ў аме ры кан скім ла ге ры 

ў Іра ку. Па вод ле ін фар ма цыі Thе Guаrdіаn, Амір Аб дэль 

Рах ман спра буе аб' яд наць кі раў ніц тва гру поў кі, якое ця пер 

амаль цал кам скла да ец ца з тэ ра рыс таў, што да лу чы лі ся 

да ІД на поз ніх эта пах яе іс на ван ня. Па звест ках экс пер таў, 

но вы лі дар мо жа ха вац ца ў ва ко лі цах ірак ска га Мо су ла, 

дзе вы ву чаў ша ры яц кае пра ва. За ін фар ма цыю, якая да-

зво ліць зла віць Амі ра Аб дэ ля Рах ма на ці ін шых най блі жэй-

шых па плеч ні каў аль-Баг да дзі, ула ды ЗША пра па на ва лі 

ўзна га ро джан не ў па ме ры да 5 міль ё наў до ла раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НАС ЧУ ЮЦЬ 
І ПРАЗ АТ ЛАН ТЫ КУ

Дзяр жаў на га сак ра та ра ЗША Май кла 
Пам пеа ча ка юць у Мін ску 1 лю та га

Гэ ту ін фар ма цыю па цвер дзі лі ў прэс-служ бе 

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі. Ві зіт 

вы со ка га гос ця быў за пла на ва ны яшчэ на па-

ча так сту дзе ня, але ад менены пас ля па дзей 

у Іра ку.

«Бы лі пра ду гле джа ны пе ра га во ры на най вы шэй-

шым уз роў ні, су стрэ ча з мі ніст рам за меж ных спраў 

Ула дзі мі рам Ма ке ем і ін шыя ме ра пры ем ствы. Ба кі 

пла на ва лі аб мер ка ваць увесь спектр пы тан няў бе-

ла рус ка-аме ры кан скіх ад но сін і рэ гі я наль ную бяс пе-

ку», — пе рад ае Бел ТА.

Пад час тэ ле фон най раз мо вы 6 сту дзе ня мі ністр 

за меж ных спраў Бе ла ру сі вы ка заў свай му аме ры-

кан ска му ка ле гу га тоў насць пры няць яго з ві зі там 

ва ўза е ма пры маль ныя да ты.

АД ЗНА КА 
ДЛЯ ПЛЁН НАЙ ПРА ЦЫ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка аб' явіў 

па дзя кі 13 дзея чам роз ных сфер
«За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, 

знач ны аса біс ты ўнё сак у за бес пя чэн не аба-

ра на здоль нас ці кра і ны ўзна га ро ды ўда сто е-

ны ка ман ду ю чы сіл спе цы яль ных апе ра цый 

Уз бро е ных Сіл ге не рал-ма ёр Ва дзім Дзе ні сен-

ка і на мес нік на чаль ні ка Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сіл — на чаль нік га лоў на га апе ра-

тыў на га ўпраў лен ня Генш та ба Уз бро е ных Сіл 

ге не рал-ма ёр Па вел Му ра вей ка», — пе рад ае 

прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны аса біс ты 

ўнё сак у рэа лі за цыю дзяр жаў най па лі ты кі ў га лі не 

са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва аб' яў ле на па дзя ка 

на чаль ні ку Та ла чын ска га ра ён на га ад дзе ла Ві цеб ска-

га аб лас но га ўпраў лен ня Фон ду са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва Га лі не Краў чан цы і на чаль ні ку Кры чаў-

ска га між ра ён на га ад дзе ла Ма гі лёў ска га аб лас но га 

ўпраў лен ня Дэ парт амен та дзяр жаў най ін спек цыі пра-

цы Аляк санд ру Ля не ві чу.

Ся род уз на га ро джа ных — прад стаў ні кі аграр на га 

сек та ра (ды рэк тар ААТ «Пру жан скі льно за вод» Мі ка-

лай Жо га ла і ААТ «Бя ро заў скі кам бі кор ма вы за вод» 

Мі ха іл Ка зе ка) і Бе ла рус ка га са ю за ве тэ ра наў вай-

ны ў Аф га ні ста не (на мес нік стар шы ні Фрун зен скай 

ра ён най ар га ні за цыі Мін ска Ігар Ла зу ка і стар шы ня 

Шчу чын скай ра ён най ар га ні за цыі Ар тур Мі сюк). Па-

дзя кай кі раў ні ка кра і ны так са ма ад зна ча ны ма шы ніст 

ла ка ма тыў на га дэ по Ма ла дзеч на Мінск ага ад дзя лен-

ня Бе ла рус кай чы гун кі Вік тар Ба ры се віч і бры га дзір 

прад пры ем стваў чы гу нач на га транс пар ту і мет ра-

па лі тэ наў Ма гі лёў скай дыс тан цыі пу ці Ма гі лёў ска га 

ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі Сяр гей Шкрэ даў.

Вы со кай ад зна кі ўда сто е ныя за гад чык ка фед ры 

фі ла со фіі і ме та да ло гіі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-

вер сі тэ та Ана толь Зе лян коў, дэ кан фа куль тэ та гіс то-

рыі, ка му ні ка цый і ту рыз му Гро дзен ска га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы Та ма ра Пі ва вар чык, 

ды рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Вя ча слаў Да ні ло віч.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Раз мо ва, тон якой за даў 

кі раў нік дзяр жа вы пры 

на вед ван ні вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў, 

ад бы ла ся ў аў то рак у 

Ака дэ міі кі ра ван ня пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь. Дэ пу та ты 

Па ла ты прад стаў ні коў 

прый шлі да сту дэн таў, 

ас пі ран таў і вы клад чы-

каў пра ва во га про фі лю 

трох ВНУ (Ака дэ мія кі-

ра ван ня, БДУ, БДЭУ), 

каб вы слу хаць іх дум кі 

ад нос на ка рэк ці ро вак у ко дэк сы, 

якія да ты чац ца ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн няў.

Па ка ран не 
не дзе ля па ка ран ня

«Мы са бра лі ся тут, каб па чуць дум-

кі мо ла дзі, вы клад чы каў, ас пі ран таў — 

тых, хто пра фе сій на пра цуе з пы тан ня мі 

ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, — рас тлу-

ма чыў мэ ту су стрэ чы член Па ста ян най 

ка мі сіі па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы 

Сяр гей КЛІ ШЭ ВІЧ. — Мы су стра ка ем ся 

з людзь мі для та го, каб да ку мент атры-

маў ся мак сі маль на дзейс ны, каб ён даў 

маг чы масць гра ма дзя нам ад чу ваць ся бе 

больш сва бод ны мі. У нас з шас ці міль-

ё наў пра ца здоль на га на сель ніц тва за 

пяць апош ніх га доў тры міль ё ны ма юць 

ад мі ніст ра цый ныя спаг нан ні. Гэ та зна-

чыць, па ло ва лю дзей у не чым ві на ва тая. 

Гэ та мо жа вы клі каць са цы яль нае на пру-

жан не. Мы па він ны яго зняць».

Пар ла мен та рыі па ве да мі лі, што ад-

нос на аб наў лен ня ад мі ніст рацый ных ко-

дэк саў у На цы я наль ны сход па сту пі ла 

ўжо ка ля 1,5 ты ся чы пра па ноў. Час та гэ та 

бы та выя пы тан ні. На прык лад, спрэч кі, 

якія ўзні ка юць у дач ні каў з эко ла га мі, ка лі 

пер шыя на вя лі па ра дак на тэ ры то рыі ва-

кол свай го ўчаст ка, а дру гія ві на ва цяць іх 

у па ру шэн ні эка ла гіч ных пра віл.

Гэ та і пы тан ні, звя за ныя з пра ві ла мі да-

рож на га ру ху, до ля якіх скла дае пры бліз-

на 80 % ад усіх ад мі ніст ра цый ных спаг-

нан няў. Ча ка ец ца змяк чэн не санк цый за 

та кія па ру шэн ні пра віл да рож на га ру ху, як 

пе ра ход ву лі цы ў непры зна ча ным мес цы, 

пра ін фар ма ва лі дэ пу та ты жур на ліс таў пе-

рад па чат кам раз мо вы з мо лад дзю. Там, 

дзе, акра мя штра фу, пра ду гле джа на па-

пя рэ джан не, апош няе мяр ку ец ца зра біць 

нор май для тых, хто ўпер шы ню па ру шыў 

пра ві л да рож на га ру ху.

Са мае скла да нае — 
пра фі лак ты ка

У пра ект змя нен ня ко дэк саў асоб най 

гла вой пла ну ец ца ўнес ці ме ры пра фі лак-

тыч на га ха рак та ру. «Гэ та важ ная част ка 

бу ду ча га юры дыч на га да ку мен та, якую 

нам на ле жыць рас пра ца ваць, — гэ та 

цал кам но вы кі ру нак, — ад зна чыў дэ-

пу тат. — Важ на пра ду гле дзець, на ка го 

бу дзе ўскла дзе на функ цыя пра фі лак-

ты кі. Гэ та вель мі гла баль нае пы тан не. 

Сён ня той, хто вы но сіць ра шэн не, час-

та за ці каў ле ны вы пі саць штраф, а не 

па пя рэ дзіць. Мы ж па він ны кі ра вац ца 

спра вяд лі вас цю. Тут, акра мя пры няц ця 

ад па вед ных па пра вак, трэ ба пра вес ці 

ра бо ту з ты мі, хто вы кон вае нор мы ко-

дэк са. Той, хто атры мае но вы да ку мент, 

па ві нен ве даць, як з ім пра ца ваць».

Не аб ход на пры гэ тым мі ні мі за ваць 

і ры зы ку ка руп цый на га склад ні ка, да-

даў Сяр гей Клі шэ віч. Для гэ та га трэ ба 

дак лад на пра пі саць, за якія па ру шэн ні 

мож на па пя рэдж ваць, а за якія трэ ба ка-

раць. Маг чы ма, та кое ра шэн не па він на 

пры мац ца ка ле гі яль на.

Дэ пу та ты за ўва жы лі, што ў пра па но-

вах, якія па сту пі лі па гэ тых за ко на пра-

ек тах, раз мо ва не толь кі пра па ляг чэн не 

ця жа ру ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. 

Па не ка то рых пы тан нях гра ма дзя не вы-

сту па юць за больш жорст кія ме ры: яз да 

ў не цвя ро зым ста не, пра езд на чыр во ны 

сіг нал свят ла фо ра, ку рэн не ў гра мад скіх 

мес цах.

Мо ладзь — за сме ласць
Сту дэн ты прый шлі на су стрэ чу ві да-

воч на пад рых та ва ныя, але ад на з пер-

шых пра па ноў пра гу ча ла ад вы клад-

чы ка ка фед ры кан сты ту цый на га і 

ад мі ніст ра цый на га пра ва Ака дэ міі 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ар ту ра ГА СА НА ВА.

«Ка лі мы па гля дзім част ку 5 ар ты ку ла 

18.22 «Па ру шэн не асо бай, якая кі ра ва ла 

транс парт ным срод кам, ін шых пра віл да-

рож на га ру ху, акра мя па ру шэн няў, пра-

ду гле джа ных ар ты ку ла мі 18.12—18.16, 

18.19—18.21 гэ та га ко дэк са і част ка мі 

1—4 гэ та га ар ты ку ла, цяг не па пя рэ джан-

не або на кла дан не штра фу ў па ме ры да 

пя ці дзя ся тых ба за вай ве лі чы ні, — пра-

цы та ваў ён. — На мой по гляд, тут вар та 

кан крэ ты за ваць: за якія ме на ві та пунк ты 

пра віл да рож на га ру ху пры мя няць гэ ту 

ад каз насць? Мяр кую, што пры мя няць 

за ўсе не мэ та згод на. Гэ та да ты чыц ца і 

ін шых сфе р».

Ін шая за ўва га, ужо ад 

стар ша курс ні цы, да ты чы ла ся 

не аб ход нас ці змя ніць за ка-

на даў ства аб пры цяг нен ні да 

ад каз нас ці не толь кі гра ма-

дзян, але і суб' ек таў гас па да-

ран ня. «На прык лад, ця пер за 

ад но па ру шэн не мож на пры-

цяг нуць да ад каз нас ці і юры-

дыч ную, і служ бо вую асо бу, 

што мае наступствам двай-

ную ад каз насць. Мяр ку ем, 

што не аб ход на пры цяг ваць 

да ад каз нас ці аль бо юры дыч-

ную асо бу, аль бо служ бо вую 

асо бу», — рас тлу ма чы ла дзяў чы на.

Ар тур Га са наў да даў: па ка ран не ро-

біц ца яшчэ ця жэй шае з-за та го, што ў 

па рад ку рэ грэ су з ві на ва тай служ бо вай 

асо бы спа га ня ец ца ма тэ ры яль ная стра та 

юры дыч най асо бы. Гэ та зна чыць, прад-

пры ем ства мо жа прад' явіць ві на ва та му 

ра бот ні ку ад па вед ны іск, у вы ні ку ча го 

той двой чы па ня се па ка ран не. Пра ва-

пры мя няль ная прак ты ка па каз вае, што, 

як пра ві ла, так і ад бы ва ец ца.

«Акра мя та го, у нас ёсць не ка то рыя 

ад мі ніст ра цый ныя спаг нан ні, якія но сяць 

доў га тэр мі но вы ха рак тар, — звяр ну ла 

ўва гу дэ пу та таў ін шая сту дэнт ка. — На-

ша за ка на даў ства не да зва ляе да тэр-

мі но ва спы ніць та кое спаг нан не. На-

прык лад, па збаў лен не спе цы яль на га 

пра ва зай мац ца пэў най дзей нас цю. Ка лі 

суб' ект гас па да ран ня дэ ман струе за ко-

на па слух мя насць, ча му б не даць яму 

маг чы масць вы зва ліц ца ад спаг нан ня? 

Раз мо ва, як пра ві ла, ідзе пра ад клі ка ныя 

за ней кія па ру шэн ні лі цэн зіі».

* * *
Шэ раг ін шых пра па ноў ад сту дэн таў 

і ас пі ран таў пра гу чаў падчас круг лага 

ста ла: па вя лі чыць па мер шко ды, за якую 

асо ба пры цяг ва ец ца да кры мі наль най 

ад каз нас ці пры кра дзя жы; пра ду гледж-

ваць ад сут насць умоў для апла ты пра-

ез ду ў гра мад скім транс пар це пры вы-

ня сен ні ра шэн ня аб ад па вед най ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці; уклю чыць у 

Ка АП па ла жэн ні аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях з ін шых да ку мен таў 

(ука заў і дэ крэ таў); па вы сіць пра ва вую 

куль ту ру гра ма дзян; ска ра ціць пе ра лік 

асоб, якія ма юць пра ва вы но сіць ра шэн-

не аб ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці; аб-

ме жа ваць тэр мін за тры ман ня фі зіч най 

асо бы ў вы пад ку ад мі ніст ра цый на га па-

ру шэн ня пры не маг чы мас ці ўста на віць 

яго асо бу і ін шыя.

Пар ла мен та рыі па абя ца лі вы клас ці 

па чу тую на су стрэ чы па зі цыю сту дэн таў 

і вы клад чы каў пе рад про філь най ка мі сі-

яй, якая бу дзе раз гля даць усе іні цы я ты-

вы па па праў ках у ко дэк сы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

А ШТО ДУ МА ЮЦЬ СТУ ДЭН ТЫ?
Дэ пу та ты рас ка за лі ім аб мер ка ва ных зме нах у ад мі ніст ра цый ным за ка на даў стве

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі На тал ля ГО ЛУБ, 
Ігар ЗА ВА ЛЕЙ, Сяр гей КЛІ ШЭ ВІЧ і Па вел МІ ХА ЛЮК на су стрэ чы са сту дэн та мі-

пра ва ве да мі і вы клад чы ка мі ад мі ніст ра цый на га пра ва Ака дэ міі кі ра ван ня, БДЭУ і БДУ.
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