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До реєстр. № 1206
  від  05.09.2019, доопрацьований












										      
                                                       ВИСНОВОК
на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про засади державної політики у сфері європейської інтеграції», внесеного народними депутатами України Порошенком П.О. та іншими (всього 16 підписів)  (реєстр. № 1206 від 05.09.2019, доопрацьований)

Комітет на засіданні 16 жовтня 2019 року (протокол № 11) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 9 вересня ц.р. на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам і по суті правового змісту проект Закону України «Про засади державної політики у сфері європейської інтеграції», внесений народними депутатами України Порошенком П.О. та іншими (всього 16 підписів)  (реєстр. № 1206 від 05.09.2019, доопрацьований).
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є «реалізація законодавчо визначених основних засад внутрішньої та зовнішньої політики України у сфері європейської інтеграції, забезпечення належного виконання Україною зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, визначення загальних засад державної політики у сфері євроінтеграції, механізмів реалізації такої політики, а також порядку наближення українського законодавства до законодавства ЄС».
Для реалізації зазначеної мети пропонується прийняти Закон України «Про засади державної політики у сфері європейської інтеграції» та внести зміни до статей 30, 31,  91, 93, 94, 101, 103, 111, 117, 120, 121, 126, 133, 134 Регламенту Верховної Ради України, доповнити його новими статтями 1161, 1251 , до  статей 12, 15, 16, 20 та 48 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а також доповнити новою статтею 141 Закон України «Про міжнародні договори».
Комітет зазначив, що проект Закону України (реєстр. № 1206) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписами осіб, які мають право законодавчої ініціативи, разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
Водночас, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: авторами законопроекту пропонується внести зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України 1995 року № 19, ст.134), проте, чинний Закон України діє в редакції Закону № 3277-IV від 22.12.2005 (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 17, ст.146).
Комітет звернув увагу на те, що прийняття цього законопроекту може призвести до зміни показників бюджету в бік збільшення його видатків, а тому, згідно з вимогами частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, до поданого законопроекту суб'єкти права законодавчої ініціативи зобов'язані додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Проте, у пункті 5 пояснювальної записки до проекту Закону, йдеться про те, що «прийняття та реалізація законопроекту потребує виділення коштів з Державного бюджету України для створення центрального органу виконавчої влади у сфері європейської інтеграції. Однак, державні витрати будуть незначними у зв’язку із створенням зазначеного органу на базі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції». 
Відповідно до частин третьої та четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IХ, та за результатами розгляду запропонованих змін, зокрема, до Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет звернув увагу на окремі недоліки законопроекту, а саме. 
Щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.
        Автори законопроекту пропонують статтю 91 (Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта) Регламенту Верховної Ради України  доповнити новими частинами другою та третьою, якими передбачити, що до  кожного проекту закону додається висновок щодо його відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Такий висновок повинен містити порівняльну таблицю, яка має відображати: зміст положень законопроекту; інформацію щодо відповідного зобов’язання України у сфері європейської інтеграції; зміст положень акта права Європейського Союзу, наближення до якого є зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції; обґрунтування ініціатора законопроекту щодо відповідності положень законопроекту зобов’язанню України у сфері європейської інтеграції (нова частина друга). 
Разом з цим, в новій частині третій статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначено, зокрема, що «для проектів законів, які вносяться до Верховної Ради народними депутатами, такий висновок готують самі ініціатори законопроекту відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки супровідних документів до законопроекту, проекту іншого акта, розробленого на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, затверджених постановою Верховної Ради». 
Комітет зауважив, що у запропонованих змінах автори законопроекту покладають на суб’єктів права законодавчої ініціативи повноваження комітету, які, відповідно до пункту 7 частини першої статті 16, частини першої статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачають здійснення аналізу практики застосування законодавчих актів, віднесених до предмета відання комітету, аналізу відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття.
До того ж, згідно з пунктом 2 розділу V прикінцеві та перехідні положення законопроекту Апарат Верховної Ради України має розробити «Методичні рекомендації щодо підготовки супровідних документів до законопроекту, проекту іншого акта, розробленого на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (далі – Методичні рекомендації), які Верховна Рада України не пізніше шести місяців після набуття чинності цим Законом затверджує постановою Верховної Ради України (нова  частина сьома статті 93 Регламенту Верховної Ради України, пункт 3 розділу V законопроекту). 
Разом з цим, «Голова Верховної Ради України  не пізніше шести місяців після набуття чинності цим Законом утворює у структурному підрозділі Апарату Верховної Ради України, що проводить наукову експертизу до першого читання, відділ, що проводитиме експертизу проектів законів на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС» (пункт 4 розділу V законопроекту).
Відповідно до положень частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Порядок роботи Верховної Ради України, згідно з частиною п’ятою                    статті 83 Конституції України, встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. До того ж, до повноважень Верховної Ради України, визначених статтею 85 Конституції України, не належить затвердження Методичних рекомендацій з будь-яких питань.
Крім цього, народні депутати України при виконанні своїх повноважень керуються Конституцією України, законами України та загальновизнаними  нормами моралі (частина третя статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України»). 
Також, пропонується внести зміни до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, доповнивши, зокрема, новими частинами другою та третьою, в яких передбачити, що «комітет, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, у своєму висновку визначає чи містить законопроект, проект іншого акта положення, які стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, і якщо він їх містить – зазначає, чи ці положення відповідають зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та у разі необхідності комітет, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, може звернутись до Кабінету Міністрів України для отримання його позиції щодо зареєстрованого законопроекту». 
Одночасно, частиною першою статті 93 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України, зокрема, у комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції для підготовки експертного висновку.
Отже, з огляду на зазначене, кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації направляється для підготовки експертного висновку до комітету, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції (чинна редакція частини першої статі 93 Регламенту), а комітет, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, у своєму висновку визначає чи містить законопроект, проект іншого акта положення, які стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (нова редакція частини другої статті 93 Регламенту).
Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-ІХ, до предмета відання Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом належать питання, зокрема, оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та державна політика у сфері європейської інтеграції.
Відтак, запропонована нова частина друга статті 93 Регламенту Верховної Ради України не узгоджується з чинною частиною першою цієї статті, а саме не зрозуміло, який саме комітет має надавати висновок, до предмета відання якого  належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції чи до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції.
Автори законопроекту (реєстр. № 1206) також пропонують доповнити новою частиною сьомою статтю 93 Регламенту Верховною Радою України, передбачивши, що  «у разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, зокрема Методичних рекомендацій щодо підготовки супровідних документів до законопроекту, проекту іншого акта, розробленого на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, затверджених постановою Верховної Ради, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, визначеному статтею 94 цього Регламенту».
Комітет зазначив, що  абзац другий частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, передбачає, що  у разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону,  Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Разом з цим, згідно з частиною першою, пунктом 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України підставою для повернення законопроекту, є також висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Відтак, у разі прийняття запропонованих новел, відбудеться дублювання повноважень комітетів щодо підготовки висновків, відповідно до положень абзацу 2 частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на підставі яких законопроекти можуть бути повернуті суб’єктам права законодавчої ініціативи, а саме комітету, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції та комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту.
З огляду на те, що автори законопроекту (реєстр. № 1206) надають велике значення висновку комітету, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, Комітет звернув увагу на те, що на сьогодні експертні висновки Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом здебільшого складаються з декількох рядків та оформлені без урахування вимог до висновків, встановлених статтею 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якою передбачено, що у висновках комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання; висновки комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин. До того ж, ці висновки містять лише загальні фрази щодо відповідності вимогам чинного законодавства,  а саме: «Комітет… проект Закону… визнав його положення такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції».
Крім цього, автори законопроекту пропонують статтю 101 Регламенту Верховної Ради України  доповнити новими частинами, передбачивши, що  «Кабінет Міністрів України може ініціювати прийняття Верховною Радою України рішення про визначення законопроекту невідкладним, якщо такий законопроект спрямований на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Для цього Кабінет Міністрів України готує подання до Голови, яке Голова розглядає не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання такого подання». 
Статтею 88 Конституції України та статтею 78 Регламенту Верховної Ради України визначені повноваження Голови Верховної Ради України, які не передбачають розгляд Головою Верховної Ради України подання щодо визначення законопроекту невідкладним якщо такий законопроект спрямований на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, у зв’язку із зверненням Кабінету Міністрів України або комітету Верховної Ради України.    
До того ж, Конституцією України встановлено, що Президент України визначає законопроекти як невідкладні, які розглядаються Верховною Радою України позачергово (частина друга статті 93), інших суб’єктів визначати законопроекти як невідкладні Конституція України не встановлює.
Відповідно до положень частин першої та третьої статті 101 Регламенту Верховної Ради України невідкладними є законопроекти, що визначені Президентом України або рішенням Верховної Ради України як такі. Верховна Рада України може прийняти рішення щодо законопроектів, визначених як невідкладні, про одноразове відхилення (ad hoc) від процедури розгляду, передбаченої Регламентом Верховної Ради України, і скоротити строки внесення альтернативних законопроектів, внесення пропозицій і поправок, а також строки надання законопроекту народним депутатам України до його розгляду в тому чи іншому читанні. Не допускається скорочення зазначених строків більш як наполовину.
Крім того, частиною четвертою статті 25 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено, що Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради України, як невідкладного. 
Відтак, запропонована новела щодо ініціювання Кабінетом Міністрів України  прийняття Верховною Радою України рішення про визначення законопроекту невідкладним не узгоджується з положеннями Закону України «Про Кабінет Міністрів України», при цьому автори законопроекту не пропонують змін до цього Закону.
Також Комітет зауважив, що відповідно до частини другої статті 20 Регламенту Верховної Ради України до порядку денного сесії Верховної Ради України до другого розділу включаються, зокрема,  законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні. Проте, автори проекту не пропонують зміни до вказаної статті стосовно того, що законопроекти, спрямовані на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції мають також включатися до розділу другого, як такі, що визначені невідкладними.
Окремо Комітет звернув увагу на те, що на розгляд до Верховної Ради України народними депутатами України Геращенко І.В., Луценко І.С. та іншими  внесено проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права Європейського Союзу» (реєстр. № 2058), метою якого є «удосконалення положень Регламенту Верховної Ради України щодо внесення та розгляду законопроектів в частині забезпечення здійснення оцінки їх відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС», шляхом внесення змін до статей 91, 93, 94, 112, 117, 118 Регламенту Верховної Ради України. 
Враховуючи  те, що  народні депутати України, зокрема, Геращенко І.В., Луценко І.С., Федина С.Р. є одночасно співавторами законопроектів (реєстр.                  № 1206 та  № 2058), сфера регулювання яких є однаковою, та якими  передбачено внесення змін переважно  до одних і тих же статей  Регламенту Верховної Ради України, є незрозумілим, чому запропоновані зміни є відмінними та не узгоджуються між собою.   
Стосовно внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет зазначив таке.
Автори законопроекту (реєстр. № 1206) пропонують доповнити статтю 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (далі – Закон) новою частиною другою, якою передбачити, що під час опрацювання законопроекту  комітет, який визнаний головним щодо такого законопроекту, а також комітет, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, може звернутися до Кабінету Міністрів України для отримання його позиції щодо цього законопроекту. 
Відповідно до положень частини першої статті 3 Закону комітети будують свою роботу на принципах, зокрема, верховенства права, законності та їх рівноправності.  Права комітетів при здійсненні ними законопроектної функції, що передбачені  положеннями статті 15 Закону носять загальний характер і належать всім без винятку комітетам, тому виокремлення повноважень одного з утворюваних Верховною Радою України комітету, зокрема, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, є недоречним, оскільки ставить у нерівні умови комітети Верховної Ради України у виконанні своїх повноважень.
Крім того, положеннями пункту 9 частини першої статті 15  Закону вже передбачено право комітетів звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об’єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів, яке є ширшим за обсягом і охоплює повноваження комітетів, запропоновані авторами законопроекту. 
Разом з цим, Комітет привернув увагу до того, що відповідно до положень частин першої та  другої статті 28 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України за зверненням відповідного комітету Верховної Ради України або з власної ініціативи подає Верховній Раді України висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів, а також забезпечує проведення експертизи внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи проектів законів, які надіслані Верховною Радою України. 
Стосовно запропонованої зміни до пункту 12 частини першої статті 16 Закону, якою передбачається, що комітети при здійсненні законопроектної функції зобов’язані подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендації, проекти актів Верховної Ради України, оформлені відповідно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та Методичними рекомендаціями щодо підготовки супровідних документів до законопроекту, проекту іншого акта, розробленого на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, слід зазначити таке.
Згідно з частиною першою статті 2 Закону організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України. 
Також автори законопроекту (реєстр. № 1206) пропонують доповнити частиною другою статтю 20 Закону та передбачити, що комітети не можуть вносити пропозиції про включення до порядку денного законопроекту, якщо наявний висновок комітету, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, про те, що такий законопроект не відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції за умови, що суб’єктом законодавчої ініціативи не надано обґрунтування щодо необхідності відступлення від зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.
Комітет звернув увагу на те, що положення статті 20 вищезазначеного Закону містять загальні положення щодо участі комітетів у формуванні порядку денного саме пленарних засідань Верховної Ради України. 
Крім того, автори законопроекту пропонують доповнити новою частиною другою статтю 48 Закону положеннями якої передбачити, що комітет, до предмета відання якого належить питання європейської інтеграції запрошує на своє засідання Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, представників Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади для представлення звіту за попередній календарний рік про виконання переліку завдань у сфері європейської інтеграції в порядку, визначеному Законом, що визначає засади формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції.
Комітет зауважив, що вищезазначений порядок передбачений                   статтею 10 законопроекту, відповідно до положень якої віце-прем’єр-міністр України, до компетенції якого належить питання європейської інтеграції, представляє звіт за попередній календарний рік про виконання переліку завдань у сфері європейської інтеграції на пленарному засіданні Верховної Ради України, а не комітету, до предмета відання якого належить питання європейської інтеграції.
Водночас, згідно з чинною частиною шостою статті 93 Регламенту Верховної Ради України для попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта на засідання головного комітету запрошується ініціатор внесення законопроекту чи представник суб'єкта права законодавчої ініціативи, а в разі необхідності - представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об'єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи. Також комітети мають право запрошувати на своє засідання, зокрема, віце-прем'єр-міністрів України та отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз’яснення (чинна частина перша статті 48 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).
З огляду на викладене, відповідно до частини першої, пунктів 2, 3 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, наявність висновку комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений  та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту,  якщо головний комітет чи відповідна тимчасова спеціальна комісія не вважають за можливе розглядати його без такого обґрунтування є підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Зважаючи на зауваження, висловлені стосовно запропонованих змін до Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України», і  у разі  прийняття законопроекту (реєстр. № 1206) за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого  читання, відповідно до положень статті 116 Регламенту Верховної Ради України, вони (зауваження) мають бути враховані при доопрацюванні до другого читання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частин третьої та  четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про засади державної політики у сфері європейської інтеграції», внесений народними депутатами України Порошенком П.О. та іншими (всього 16 підписів) (реєстр. № 1206 від 05.09.2019, доопрацьований), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам і по суті правового змісту, та прийняв рішення направити його Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту (реєстр. № 1206, доопрацьований) та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту суб’єктам права законодавчої ініціативи без розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
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