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До рестр. № 1066
від 27.11.2014


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення прав парламентської опозиції), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р.  (реєстр. № 1066 від 27.11.2014)


На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року  Комітет на засіданні 22 грудня  ц.р. (протокол № 4) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення прав парламентської опозиції), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р.  (реєстр. № 1066 від 27.11.2014).
Законопроектом пропонується внести зміни до статей 20, 25, 79, 208, 227, 229 Регламенту Верховної Ради України, а також доповнити Регламент Верховної Ради України новою главою 12 (статті 61-69).
Метою поданого проекту Закону, як зазначає у пояснювальній записці суб’єкт права законодавчої ініціативи, є врегулювання правовідносин, пов’язаних із здійсненням парламентської опозиційної діяльності, законодавче закріплення гарантій такої діяльності, запровадження механізмів участі парламентської опозиції у діяльності Верховної Ради України.
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
Верховною Радою України 11 грудня 2014 року прийнято Постанову Верховної Ради України  «Про порядок денний першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», згідно з якою до порядку денного першої сесії  Верховної Ради України восьмого скликання включено проект Закону України «Про парламентську опозицію» (реєстр. № 0948 від 27.11.2014), прийнятий за основу 10 квітня 2014 року Верховною Радою України сьомого скликання. 
Відповідно до частини другої статті 106  Регламенту Верховної Ради України,  прийняті Верховною Радою України попереднього скликання в першому чи наступних  читаннях законопроекти, але не прийняті в цілому, готуються і розглядаються Верховною Радою України нового скликання за процедурою підготовки до другого читання, встановленою Регламентом Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення прав парламентської опозиції) (реєстр. № 1066)  зареєстровано без дотримання вимог статті 106  Регламенту Верховної Ради України, а саме без врахування прийнятого за основу 10 квітня 2014 року Верховною Радою України сьомого скликання і включеного до порядку денного першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проекту Закону України «Про парламентську опозицію» (реєстр. № 0948), який готується до другого читання. 
Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення прав парламентської опозиції), внесений народним депутатом України  Мірошниченком Ю.Р. (реєстр. № 1066 від 27.11.2014), та згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, запропонувати Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б., відповідно до положень пункту 4  частини другої  статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення прав парламентської опозиції) (реєстр. № 1066) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.



Перший заступник
Голови  Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК

