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У на шай кра і не пар ла менц кая 
дып ла ма тыя ўжо 
сфар мі ра ва ла ся як са ма стой ны 
кі ру нак знеш не па лі тыч най 
дзей нас ці дзяр жа вы. Та кая 
дум ка пра гу ча ла ў вы ступ лен ні 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
па між на род ных спра вах 
і на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гея РАХ МА НА ВА.

Ён рас ка заў пра між пар ла-
менц кую дзей насць верх няй па-
ла ты пар ла мен та ў 2019 го дзе. 
Ра бо та на між на род най арэ не 
чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі, а ў ёй 
удзель ні ча юць усе се на та ры, 
ужо вый шла за ме жы тра ды-
цый ных між пар ла менц кіх кан-
так таў, яе важ ным пры яры тэ там 
з'яў ля ец ца знеш не эка на міч ная 
дзей насць. Пы тан ні эка но мі кі 
аба вяз ко ва раз гля да юц ца ў хо-
дзе ста сун каў з ка ле га мі з ін шых 
кра ін. У час пе ра га во раў дыс ку-
сія звы чай на вы хо дзіць за ме жы 
тра ды цый ных пар ла менц кіх аб-
ме наў і на бы вае праг ма тыч ны 
ас пект. Уво гу ле ў верх няй па-
ла це ад бы лі ся 73 між на род ныя 
су стрэ чы.

Сяр гей Кі ма віч асаб лі вую ўва гу 
звяр нуў на прак тыч ную знач насць 
пра вя дзен ня фо ру маў рэ гі ё наў 
Ра сіі і Бе ла ру сі. Яны ста лі ад ным 
з дзейс ных спо са баў зблі жэн ня і 
больш эфек тыў на га ўза е ма дзе-
ян ня ў эка на міч най сфе ры.

Ад са бе на га да ем тэ ма тыч-
ную эва лю цыю гэ тых фо ру маў. 
Тэ май пер ша га Фо ру му (Мінск, 
5-6 чэр ве ня 2014 го да) ста-
ла раз віц цё аг ра пра мыс ло вых 
комп лек саў Бе ла ру сі і Ра сіі як 
най важ ней шай умо вы хар чо-
вай бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы. 
Дру гі Фо рум (Со чы, 17—18 ве-
рас ня 2015 го да) стаў ад мет ны 
тым, што ў яго ра бо це ўпер шы ню 
ўдзель ні ча лі прэ зі дэн ты Бе ла-
ру сі і Ра сіі. Тэ май Фо ру му ста ла 
пра мыс ло вая па лі ты ка Са юз най 
дзяр жа вы. У якас ці тэ мы трэ ця-
га Фо ру му (Мінск, 7-8 чэр ве ня 
2016 го да) бы ла абра на рэа лі-
за цыя са цы яль на-эка на міч най 
па лі ты кі ў Са юз най дзяр жа ве. 

Без пе ра больш ван ня якас на 
но вым эта пам у раз віц ці ад но-
сін дзвюх кра ін стаў чац вёр ты 
Фо рум рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі 
(Маск ва, 29—30 чэр ве ня 2017 го-
да). Га лоў най за да чай гэ та га па 
фар ма це рэ гі я наль на га фо ру му 
стаў по шук шля хоў су пра цоў ніц-
тва ў сфе ры іна ва цый ных і ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій. Та кім 
чы нам, за ка рот кі пе ры яд прой-
дзе ны шлях ад сель скай гас па-
дар кі да ліч ба ві за цыі эка но мі кі: 
рас туць, ка ра цей, рэ гі ё ны. Ак-
ту аль насцю ад роз ні ва лася і на-
ступ ныя па доб ныя су стрэ чы.

Прын цы по вым з'яў ля ец ца той 
факт, што гэ ты до свед вы клі кае 
ці ка васць у ін шых кра і нах, яго 

вы ка ры стан не геа гра фіч на па-
шы ра ец ца, пад крэс ліў Сяр гей 
Рах ма наў. Прай шлі ўжо та кія 
фо ру мы з Укра і най, Уз бе кі ста-
нам. Апош ні, па сло вах се на та-
ра, уваж лі ва со чыць за па дзея мі 
ў на шай кра і не, ня рэд ка бя рэ бе-
ла рус кую прак ты ку за ма дэль.

Сяр гей Рах ма наў ад зна чыў 
важ насць ак ты ві за цыі між пар-
ла менц кіх ста сун каў з Кі та ем, 
на ладж ван не ад но сін з «но вы-
мі» для Са ве та Рэс пуб лі кі кра і-
на мі: Вя лі ка бры та ні яй, Грэ цы яй, 
Фін лян ды яй і не ка то ры мі ін шы-
мі, якія ра ней ні бы тры ма лі ся 
ўда ле чы ні ад су вя зяў з бе ла-
рус кі мі пар ла мен та ры я мі. Гэ тае 
па цяп лен не з'яў ля ец ца вы ні кам 
той уз ва жа най і шмат век тар най 
знеш няй па лі ты кі, якую пра во-
дзіць на ша дзяр жа ва. Знач ную 
ро лю чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
ў яе ажыц цяў лен ні ад зна чыў се-
на тар.

Ён па ве да міў, што толь кі сё-
ле та бы лі ра ты фі ка ва ны 62 за-
ко на пра ек ты роз най сту пе ні 
скла да нас ці. Гэ та важ кі ўнё сак 
верх няй па ла ты пар ла мен та ў 
ства рэн не нар ма тыў на-пра ва-
вой ба зы ад но сін з роз ны мі кра-
і на мі, без якой не маг чы ма ак-
тыў на пра соў ваць на шы та ва ры 
на за меж ныя рын кі. Част ка та кіх 
да ку мен таў бы ла за цвер джа на 
пад час за вяр шэн ня ра бо ты се сіі. 
На за вём асоб ныя.

Бы лі ра ты фі ка ва ны пра та-
кол аб уня сен ні змя нен няў у 
па гад нен не па між Бе ла рус сю 
і Аб' яд на ны мі Араб скі мі Эмі-
ра та мі аб па збя ган ні двай но га 
па дат ка аб кла дан ня, па гад нен-
не з Поль шчай аб бу даў ніц тве 
но ва га мас та во га аб' ек та це раз 
ра ку За ход ні Буг на аў та да рож-
ным пе ра хо дзе Да ма ча ва — 
Сла ва ці чы на бе ла рус ка-поль-
скай дзяр жаў най гра ні цы, пра-
та кол аб уня сен ні змя нен няў у 
да га вор аб Мыт ным ко дэк се 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю-
за, зме ны ў за кон аб пра ва вым 
ста но ві шчы за меж ных гра ма-
дзян і асоб без гра ма дзян ства 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, па гад-
нен не з Тур цы яй аб су пра цоў-
ніц тве ў сфе ры аду ка цыі і шэ раг 
ін шых.

З вус наў Сяр гея Рах ма на ва 
пра гу чаў на каз да чле наў Са ве-
та Рэс пуб лі кі сё ма га склі кан ня, 
які ко рат ка мож на сфар му ля-
ваць так: пра цяг ваць раз ві ваць 
на між на род най арэ не зда быт кі 
па пя рэд ні каў, у сва ёй дзей нас ці 
кі ра вац ца пры яры тэ та мі знеш-
няй па лі ты кі на шай дзяр жа вы, 
у ад но сі нах з пар ла мен та ры я мі 
ін шых кра ін ру хац ца ў кі рун ку ад 
цес на га су пра цоў ніц тва да тры-
ва ла га парт нёр ства.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ 
ПАР ЛА МЕНЦ КАЙ ДЫП ЛА МА ТЫІ

Апош няе па ся джэн не Па ла ты 
прад стаў ні коў шос та га 
склі кан ня ад бы ло ся ў мі ну лую 
се ра ду. З гэ тай пры чы ны 
асноў ны мі ін фар ма цый ны мі 
на го да мі для жур на ліс таў 
ста лі не толь кі раз гля да ныя 
за ко на пра ек ты, але і 
ка мен та рыі дэ пу та таў, што 
сы хо дзі лі са сва іх па сад.

Стар шы ня Па ла ты прад-
стаў ні коў Ула дзі мір АНД-
РЭЙ ЧАН КА ад зна чыў, што ў 
пар ла мен та ры яў, у пер шую чар-
гу еў ра пей скіх, поў нас цю змя ні-
ла ся стаў лен не да дэ пу тац ка га 
кор пу са Бе ла ру сі. Са май важ най 
па дзе яй у пар ла менц кай дып-
ла ма тыі ён на зваў пра вя дзен не 
ў 2017 го дзе ў Мін ску што га до-
вай се сіі Пар ла менц кай асамб-
леі АБ СЕ. Ме на ві та яна знач на 
паў плы ва ла на па ляп шэн не 
ўспры ман ня кра і ны за мя жой. 
«Сён ня пар ла мент Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — гэ та па зна валь ны, 
аў та ры тэт ны пар ла мент, з якім 
лі чац ца не толь кі ў Еў ро пе, але і 
да лей. Мы атры ма лі ста тус на зі-
раль ні ка ў Ла ці на а ме ры кан скім 
пар ла мен це, ця пер пра цу ем над 
атры ман нем ста ту су на зі раль ні-
ка ў Пар ла менц кай кан фе рэн цыі 
Бал тый ска га мо ра, Пан аф ры-
кан скім (пар ла мен це. — «МС»). 
І мы ўжо бліз кія да атры ман ня 
гэ та га ста ту су», — рас ка заў спі-
кер пра да сяг нен ні.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пад-
крэс ліў, што не аб ход на, за хоў-
ва ю чы пе ра ем насць у ра бо це 
дэ пу тац ка га кор пу са, пры ўно-
сіць но вае.

Член Па ста ян най ка мі сіі па 
аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы 
Іры на ДА РА ФЕ Е ВА па ве да мі-
ла, што з па ня дзел ка вер нец ца 
на сваю па са ду за гад чы ка ка-
фед ры ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным ін сты ту це куль ту ры і мас-
тац тваў. «Я вель мі ра да, што ў 
маю быт насць дэ пу та там быў 
пры ня ты За кон «Аб аў тар скіх і 
су меж ных пра вах», та му што я 
вель мі моц на пе ра жы ва ла за гэ-
ты за ко на пра ект. Для шмат лі кіх 
твор чых, адо ра ных лю дзей гэ ты 
мо мант (аба ро ны ін тэ ле кту аль-
най улас нас ці) вель мі важ ны. Ён 
шы ро ка асвят ля ец ца ў све це, і 
ду маю, што мы бы лі на васт рыі 
гэ тых сур' ёз ных змен», — ска за-
ла спя вач ка.

Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ, на мес-
нік стар шы ні Па ста ян най ка-
мі сіі па між на род ных спра вах, 
пад крэс ліў, што гэ та быў вель-
мі скла да ны і на пру жа ны этап 
жыц ця: «Ра бо та ў пар ла мен це 
ад ні мае шмат энер гіі і сіл, але 
ра зам з тым дае яшчэ больш — 
рост для дэ пу та таў, раз віц цё. 
Той уз ро вень і ву гал ба чан ня, 
якія вы пра цоў вае дэ пу тат, вы ра-
ша ю чы тыя ці ін шыя праб ле мы, 
аб мяр коў ва ю чы за ко на пра ек ты 
ў Аваль най за ле, — ім ні дзе не 
ву чаць. Трэ ба прай сці гэ ту шко-
лу тут, каб зра зу мець, на коль кі 
гэ тыя пра цэ сы скла да ныя».

Алім пій скі чэм пі ён, член 
Па ста ян най ка мі сіі па на цыя -
наль най бяс пе цы Аляк сандр 
БАГ ДА НО ВІЧ пры знаў ся, што 
са смут кам раз віт ва ец ца з ка ле-
га мі. Асаб лі ва ён ад зна чае, што 
пры ня ты шмат лі кія за ко ны, звя-

за ныя са сфе рай спор ту, — ахо ва 
ма са вых ме ра пры ем стваў, пра-
ду хі лен не ўжы ван ня до пін гу.

На ва цыі для су доў
Але вер нем ся да за ко на пра-

ек таў. У пер шым чы тан ні дэ пу-
та ты пры ня лі за ко на пра ект аб 
тра цей скіх су дах і аб змя нен-
ні ко дэк саў. Пер шы да ку мент 
прад ста віў мі ністр юс ты цыі 
Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ. Па яго сло-
вах, кант роль за дзей нас цю 
тра цей скіх су доў не аб ход ны, бо 
па ру шэн ні з іх бо ку на бы ва юць 
сіс тэм ны ха рак тар.

У Бе ла ру сі іс ну юць тры 
тра цей скія су ды як не ка мер-
цый ныя ар га ні за цыі і 24 тра-
цей скія су ды, ство ра ныя як 
пад раз дзя лен ні юра соб. У но-
вым за ко на пра ек це з'яў ля юц-
ца нор мы, якія да ты чац ца іх 
дзярж рэ гіст ра цыі, па ста ноў кі 
на ўлік па ста ян на дзе ю чых тра-
цей скіх су доў і іх лік ві да цыі як 
суб' ек таў гас па да ран ня. Акра-
мя та го, пра ду гле джа на за ба-
ро на на за клю чэн не тра цей-
ска га па гад нен ня, ка лі адзін 
з яго ба коў — за сна валь нік ці 
ўдзель нік та ко га су да або звя-

за ны з ім ці юра со бай, дзе ён 
ство ра ны.

Яшчэ не каль кі раз гле джа ных 
на ва цый да ты чы лі ся ства рэн ня 
адзі най ін фар ма цый най сіс тэ мы 
су доў агуль най юрыс дык цыі, за-
пус ціць якую пла ну юць у кан цы 
бу ду ча га го да. Мяр ку ец ца, што 
асноў най кры ні цай ін фар ма цыі 
пра ход і змест су до ва га раз бо ру 
ста не яго ві дэа- ці аў ды я за піс. 
У якас ці ана та цыі пра па ну ец ца 
ства раць і ка рот кі пра та кол, які 
па лег чыць азна ям лен не з за пі-
сам пра цэ су.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ШКО ЛА ПАР ЛА МЕН ТА РЫЗ МУ

Фотаздымкі БелТА.


