До реєстр. №5520
від 20.05.2021

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-49

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет
розглянув внесений народними депутатами України РАЗУМКОВИМ Д.О.,
МЕРЕЖКОМ О.О., РУДИК К.О., ЖЕЛЕЗНЯКОМ Я.І., БОНДАРЕНКОМ О.В.,
СТЕФАНЧУКОМ Р.О., ЛИС О.Г., АРАХАМІЄЮ Д.Г. та іншими проєкт
Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до
Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го
скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та
Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва
газопроводу «Північний потік-2» (реєстр. №5520 від 20.05.2021).
Метою проєкту Постанови є звернення уваги парламентаріїв США на
небезпеку завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2», що стане
інструментом гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти країн
Центрально-Східної Європи та підірве трансатлантичну єдність, чому можна
запобігти шляхом посилення Сполученими Штатами санкційного механізму
проти цього проєкту РФ, у тому числі введенням додаткових санкцій проти
ключової компанії-оператора будівництва «Північного потоку-2» - «Nord Stream
AG».
Відповідно до Пояснювальної записки, підписаної авторами
законопроєкту, схвалення проєкту Постанови не потребуватиме додаткових
видатків з Державного бюджету України.
За результатами розгляду на своєму засіданні 20 травня 2020 року
(Протокол №54) Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
співробітництва рекомендує Верховній Раді України прийняти проєкт згаданої
Постанови в цілому та схвалити Звернення Верховної Ради України з
запропонованими членами Комітету змінами та доповненнями:
- назву Постанови та Звернення викласти у такій редакції: «Про
Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів
Америки щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки
України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо
будівництва газопроводу «Північний потік-2», а також внести
відповідні зміни до тексту Постанови;
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- в абзаці першому Звернення перед словом «Європи» додати слово
«всієї»;
- в абзаці другому Звернення перед словами «країни Центрально-Східної
Європи» додати слово «інші»;
- в абзаці п’ятому після слів «в регіоні» додати слова «та його подальшої
мілітаризації»;
- абзац шостий викласти в такій редакції: «Реалізація «Північного потоку
– 2» остаточно розв’яже руки РФ і дозволить продовжити російське
військове вторгнення в Україну.»;
- в абзаці десятому Звернення перед словами «країн Центрально-Східної
Європи» додати слово «інших».
Доповідачем з цього питання визначено народного депутата України
РАЗУМКОВА Дмитра Олександровича, співдоповідачем – Голову Комітету з
питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва МЕРЕЖКА
Олександра Олександровича.
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