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До реєстр. № 7550 
(друге читання)


       






       ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                          ВИСНОВОК
на  проект  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр. № 7550), підготовлений до другого читання

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув на засіданні 23 квітня 2019 ркоу (протокол № 145) пропозиції, поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр. № 7550), який прийнято Верховною Радою України за основу 5 квітня 2018 року (Постанова Верховної Ради України № 2388-VIII).
До законопроекту для підготовки його Комітетом до другого читання було внесено 53 пропозиції та поправки, з яких 46  - відхилено, а 7 - не включено в порівняльну таблицю, оскільки вони внесені без дотримання вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 
Зокрема, народними депутатами України Сироїд О.І.,                      Семенухою Р.С., Сотник О.С. запропоновано зміни до частин третьої, четвертої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  до частин третьої та п’ятої статті 81 Регламенту Верховної Ради України та до статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», які відсутні в тексті законопроекту, прийнятого за основу. 
       Комітет зазначив, що  принцип д’Ондта містить низку недоліків, пов’язаних з його практичним застосуванням, а саме.  
Запропонований принцип обрання народного депутата України на відповідну посаду за пропозицією депутатської фракції має імперативний характер і унеможливлює внесення іншою депутатською фракцією пропозиції щодо обрання народного депутата України на цю ж посаду. 
До того ж, не визначено механізму відмови депутатської фракції від участі у розподілі посад в комітетах, що може призвести до штучного блокування процедури формування персонального та кількісного складу комітетів.
Крім цього, залишається не визначеним питання, яким чином за допомогою принципу д’Ондта буде здійснюватися обрання народного депутата України до складу комітету у випадках, якщо депутатська фракція не внесе пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта,  вирішить відкликати запропоновану кандидатуру з посади або виключить народного депутата України з цієї фракції, і як наслідок – перехід з однієї депутатської фракції до іншої, що, в свою чергу, ускладнить формування та роботу комітетів Верховної Ради України.
Разом з цим, за змістом положень законопроекту не можна дійти однозначного висновку щодо «черговості», отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта, а саме – чи є вона загальною для обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників голів комітетів, заступників голів комітетів, секретарів комітетів та членів комітетів, чи для кожної категорії посад вона розраховується окремо. Так, у випадку окремого обчислення, отримані наступні «черговості», для збереження пропорційного представництва депутатських фракцій у комітетах Верховної Ради України, потребуватимуть постійної кореляції одна з одною протягом скликання, що матиме наслідком нестабільність в роботі самих комітетів, а відтак і законопроектної роботи в парламенті в цілому.
Крім того, вказаний  принцип не враховує положення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якими передбачено, що голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції. 
Також принцип д’Ондта не враховує того, що виборча система в України є змішаною (пропорційно-мажоритарною), а, отже, є народні депутати України, які не входять до складу будь-якої депутатської фракції чи групи (позафракційні народні депутати України) та які також мають право бути обрані до складу будь-якого комітету Верховної Ради України.
Окремо Комітет зазначив, що пропозиція стосовно урахування паритетного представництва жінок і чоловіків у складі комітетів потребує узгодження з положеннями законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні» щодо формування списків кандидатів у народні депутати України шляхом чергування чоловіків і жінок.
Крім цього, Комітет привертає увагу до того, що з інформації, яка розміщена на сайті Європейського парламенту, метод д’Ондта використовується 16 країнами-членами ЄС для виборів до Європейського парламенту (Австрія, Бельгія, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Люксембург, Польща , Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Велика Британія (крім Північної Ірландії), при цьому відсутня інформація про застосування цього методу при формуванні складу внутрішньопарламентських комітетів цих країн.   
Враховуючи викладене, а також те, що більшість пропозицій є виключними, Комітет прийняв рішення відхилити пропозиції та поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр. № 7550) та рекомендує Верховній Раді України, відповідно до пункту 5 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, за результатами розгляду в другому читанні вказаного законопроекту повернути його головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. 
Доповідачем від Комітету при рогляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Порівняльна таблиця законопроекту, підготовленого до другого читання, додається.


Перший заступник
голови Комітету                                                             П.В.ПИНЗЕНИК




