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 Нова делегација Украјине у Парламентарној скупштини Савета Европе (ПС СЕ)
званично је одбила да учествује на јесењем заседању ове организације због повратка
Русије, али ће наставити консултације са партнерима у Скупштини, саопштила је
украјинска делегација.

  

  Према правилима Скупштине, да би учествовале на заседању, делегације морају да
доставе документа недељу дана пре почетка седнице. Понекад се праве изузеци, али се
документи очекују тачно седам дана пре отварања следеће сесије.   

„Делегација Врховне раде у ПС СЕ изјављује да одбија да преда мандате новој
украјинској делегацији на одобрење током јесењег дела заседања ПС СЕ од 30.
септембра до 4. октобра 2019. То ће бити начин реаговања Украјине на повратак Руске
Федерације у салу за седнице ПС СЕ, без испуњавања захтева скупштинских резолуција,
које су одобрене као одговор на руску агресију на Украјину“, цитирала је саопштење
председавајућа нове украјинске делегације Лиза Јаско на својој страници на Фејсбуку.

  

У документу се напомиње да ће украјинска делегација у ПС СЕ одржавати консултације
са партнерима у Скупштини с циљем проналажења заједничких приступа и решења која
би омогућила да се „Парламентарној скупштини врати репутација важног модела
демократије, владавине закона и заштите људских права и слобода у Европи“.

  

Украјинска делегација апеловала је на делегације држава-чланица Савета Европе да
одрже проширене консултације у вези са последицама безусловног повратка Русије у
ПС СЕ и развију ефикасне механизме одговорности за „државе које нарушавају Статут
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Савета Европе и норме међународног права“.

  

Парламентарна скупштина Савета Европе у јуну ове године у потпуности је потврдила
мандате руској делегацији. Бивши шеф украјинске делегације у ПС СЕ Владимир Арјев
изјавио је да Украјина напушта заседање Скупштине. Касније се испоставило да је један
представник делегације остао у Скупштини, а „бојкот“ рада ПС СЕ трајао је дан и по.

  

(Спутњик)
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