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До  реєстр. № 2340 
 від  06.03.2015)










ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ



ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо приведення у відповідність окремих положень Регламенту Верховної Ради України із Віденською конвенцією про право міжнародних договорів та Законом України «Про міжнародні договори України»), внесений народними депутатами України  Кудлаєнком С.В. та Пинзеником П.В.  (реєстр. № 2340  від  06.03.2015)
  
На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б.   від 10 березня 2015 року Комітет на засіданні 3 червня ц.р.   (протокол № 23)  розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо приведення у відповідність окремих положень Регламенту Верховної Ради України із Віденською конвенцією про право міжнародних договорів та Законом України «Про міжнародні договори України»), внесений народними депутатами України  Кудлаєнком С.В. та  Пинзеником П.В.  (реєстр. № 2340  від  06.03.2015), висновки  комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції від 14.04.2015 № 04-19/17-1767, з питань бюджету від 06.05.2015 №04-13/8-1220, висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 18 травня 2015 року № 16/3-752/2340.
Поданим законопроектом пропонується внести зміни до статей 192, 193, 194, 196, 198,  199, 201, 202 Регламенту Верховної Ради України щодо врегулювання надання Верховною Радою України згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсації міжнародних договорів України. 
Метою поданого законопроекту є «усунення колізій та приведення окремих положень Регламенту Верховної Ради України у відповідність до вимог Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону України «Про міжнародні договори України». 
	По суті поданого проекту Закону Комітет зазначив таке.
	У законопроекті пропонується внести зміни до частини першої      статті 192 Регламенту Верховної Ради України і виключити слово «затвердження» щодо надання Верховною  Радою України законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України.
	Ця пропозиція відповідає положенням статті 12 Закону України «Про міжнародні договори України», згідно з якими затвердження міжнародних договорів України здійснюється Президентом України у формі указу та Кабінетом Міністрів України у формі постанови. 
	Законопроектом пропонується викласти в новій редакції частину першу статті 193 Регламенту Верховної Ради України, деталізувавши, які саме законопроекти  про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів вносяться на розгляд Верховної Ради України Президентом України та Кабінетом Міністрів України: в разі ратифікації міжнародного договору – законопроект про ратифікацію міжнародного договору; в разі приєднання до міжнародного договору – законопроект про приєднання до міжнародного договору; в разі прийняття міжнародного договору – законопроект про прийняття міжнародного договору.
	Також пропонується  доповнити реченням пункт перший частини другої вищезазначеної статті, у якому передбачити, що рішення Верховної Ради України про необхідність ініціювання укладення або укладення міжнародного договору на тих чи інших засадах і внесення відповідних документів  на її розгляд  доводиться до відома Президента України – щодо міжнародних договорів, які мають укладатися від імені України, чи Кабінету Міністрів України – щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені Уряду України, або щодо міжвідомчих договорів. 
Пропонуючи зміни до статті 194 Регламенту Верховної Ради України, якою визначено перелік супровідних документів до законопроектів про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України, суб’єкти права законодавчої ініціативи доповнюють цей перелік, а саме – має бути доданий текст міжнародного договору українською мовою або текст міжнародного договору українською мовою в офіційному перекладі та мовою оригіналу; довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади; подання Президента України або Кабінету Міністрів України Верховній Раді України, в якому визначається кандидатура доповідача законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
Також, пропонується викласти у новій редакції частину першу       статті 196,  виключивши висновок Міністерства закордонних справ України при поданні до Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін до законів на виконання міжнародних договорів України. 
Крім того, законопроектом пропонується усунути ряд колізій, а саме: викласти в новій редакції частини першу, другу та четверту статті 198 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до текстів міжнародних договорів України, які подаються на розгляд Верховної Ради України. 
Комітет зазначив, що чинна редакція частини четвертої цієї статті встановлює, що законопроект щодо надання згоди на обов’язковість міжнародного договору України включається до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування. Водночас, у пункті 7 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що до порядку денного сесії Верховної Ради України включаються позачергово без голосування проекти законів про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсацію міжнародних договорів України. Тому обґрунтованою є запропонована нова редакція частини четвертої статті 198 Регламенту Верховної Ради України, яка встановлює, що  позачергово без голосування включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України не тільки законопроекти щодо надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України, а й про денонсацію  міжнародних договорів України.
Пропонуючи  зміни до статті 201 Регламенту Верховної Ради України про внесення пропозицій щодо застереження до міжнародних договорів України, суб’єкти права законодавчої ініціативи привертають увагу  до того,  що чинна редакція зазначеної статті звужує коло суб’єктів (тільки народні депутати України), що можуть вносити застереження до міжнародних договорів. Тому, у законопроекті   пропонується доповнити коло суб’єктів права законодавчої ініціативи, які можуть також вносити пропозиції щодо застережень до міжнародних договорів, і надати таке право  Президенту України та Кабінету Міністрів України. 
Також, пропонується внести зміни і до частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких законопроекти про денонсацію міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого була надана Верховною Радою України, вносять на розгляд Верховної Ради України не тільки Президент України та Кабінет Міністрів України, а й народні депутати України. 
Комітет зауважив, що у мотивувальній частині рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням           47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», у редакції Закону України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України» (справа про законодавчу ініціативу) від 30 травня 2012 року № 12-рп/2012 зазначено, що «Конституція України не містить положень, які виключали б можливість народних депутатів України вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів України». Тому, у резолютивній частині вищезазначеного рішення визнано неконституційною частину першу       статті 202 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до якої законопроекти про денонсацію міжнародного договору України вносять на розгляд Верховної Ради України Президент України та Кабінет Міністрів України. 
При розгляді законопроекту взято до уваги висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, в якому зазначено, що «у проекті акта  не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства».
У висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України висловлено зауваження  до статей  193, 194, 196, 201 Регламенту Верховної Ради України, та в узагальнюючому висновку зазначено про доцільність повернення законопроекту суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо приведення у відповідність окремих положень Регламенту Верховної Ради України із Віденською конвенцією про право міжнародних договорів та Законом України «Про міжнародні договори України»), внесений народними депутатами України  Кудлаєнком С.В. та      Пинзеником П.В.  (реєстр. № 2340) (додається), і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України підготувати його до другого читання.  
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.




Перший заступник
голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК

 



