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Арсеній Яценюк про рішення КС:

У МАЙБУТНЄ ЗАКЛАДЕНА БОМБА
ДЛЯ НАСТУПНОГО ПАРЛАМЕНТУ
І ДЛЯ ЧИННОГО ПРЕЗИДЕНТА
Рішення Конституційного Суду про відповідність Основному
Закону указу президента про розпуск парламенту «не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією», – заявив лідер
партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму відеозверненні на Facebook.
«Конституційний Суд став політичним органом», – наголосив він,
нагадавши, що це сталося не тепер: «Це – машина часу. Те саме відбувалося в 2010 році. Тоді під
тиском Януковича Конституційний Суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію
«тушок», а після того він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію».
«Сьогодні Конституційний Суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності», – сказав Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що вибори і так би відбулися – за конституційними нормами вони мали б пройти 27 жовтня, «і народ України мав би право обрати новий склад парламенту»: «Але політика
– домінуюча. І політична доцільність отримати найвищі рейтинги – саме вона сьогодні керувала
Конституційним Судом».
«В майбутнє закладена бомба – для наступного парламенту, для чинного президента. Коли так
звана суспільна доцільність, це коли рейтинг падає, – а у політиків рейтинг швидко зростає, а ще
набагато швидше падає, – вимагає, щоб замінили ключові державні інституції», – наголосив він.
«Що станеться через рік, коли в новообраного парламенту рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього? Так само, порушуючи Конституцію, його розпускати? Що станеться з
президентом, якщо його рейтинг не буде відповідати суспільним очікуванням? Його також всупереч Конституції відправляти в імпічмент?», – сказав лідер «Народного фронту».
«Це – машина часу. Тільки не нового часу, який ми очікували, а повернення в старий час, старі
правила і стару політичну корупцію», – підкреслив він.
Відповідальність за це рішення несе Конституційний Суд, наголосив Арсеній Яценюк: «Добре,
що там залишилася частина суддів, для яких Конституція – це не папір із текстом, а Основний
Закон української держави. Але погано, що домінуюча більшість наплювала на Конституцію і
захотіла сподобатися новій українській владі».
«Це буде мати наслідки як для Конституційного Суду, так і для української держави», –
наголосив він.
«Наступним рішенням Конституційного Суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який
ми повинні відзначати за декілька днів. Адже Конституція для них – ніщо», – підкреслив лідер НФ.
Але Конституція є основою української держави, наголосив Арсеній Яценюк: «Вона потрібна
Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов’язані захистити на наступних парламентських виборах».

«Народний фронт» вимагає засідання РНБО
з питання інформаційної безпеки
«Фракція «Народний фронт» звертається до президента Володимира Зеленського із закликом невідкладного скликання засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці. З максимальним інформуванням суспільства про ухвалені
рішення», – заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
«Першою ознакою підготовки планів окупації є поява на українських територіях пропагандистської мережі. Це правило підтверджене неодноразово:
спочатку Кремль створює підконтрольні медіа, приводить туди агентурних скабеєвих, а
слідом за ними приходить озброєний до зубів російський бойовик і кадровий окупант. Так
руйнується державна цілісність, суверенітет і незалежність», – підкреслив Максим Бурбак.
Депутат наголосив, що купівля кумом Путіна ще одного українського телеканалу потребує негайної реакції державницьких сил парламенту.
«Пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, продовжуючи захоплювати інформаційний простір країни. Телеканал ЗІК відтепер належить оточенню «кума
Путіна» Медведчуку, стає інструментом впливу у руках нових власників, які ганебно їздять
у кремлівські приймальні попри війну, яка триває п’ять років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків», – наголосив він.
Максим Бурбак зазначив, що ЗІК є третім телеканалом російської «п’ятої колони», і наголосив, що державницькі сили повинні протистояти інформаційній окупації. Депутат підкреслив, що «Народний фронт» ініціював створення ТСК щодо втручання у вибори Росії та
пов’язаних з нею громадян України.

Оприлюднені дані щодо MH17 –
привід для ініціювання засідання
Радбезу ООН – Арсеній Яценюк
«Оприлюднені дані Міжнародної слідчої групи у справі MH17 –
це прямий доказ відповідальності і причетності Кремля до вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей, які стали жертвою російських військових злочинців», – написав Прем`єр-міністр України
2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк
у своєму Facebook 20 червня.
Він нагадав, що в 2014-му, зразу, коли стало відомо про збитий літак, він як Прем’єр-міністр України заявив, що відповідальність за цей злочин проти людяності лежить на Росії і
її політичному керівництві: «Сьогодні ми отримуємо докази».
Україна зробила все, щоб міжнародні експерти з’ясували правду про цей акт агресії:
«Саме тому наша сторона не лише запросила до співпраці всіх партнерів, але й передала
їм керівництво розслідуванням», – написав Арсеній Яценюк.
«Вірю, що справедливість торжествуватиме. Тим часом оприлюднені дані – це привід для
ініціювання засідання Ради Безпеки ООН, щоб нагадати керівництву Росії: ваші злочини не
будуть забуті, вони не мають прощення», – підкреслив лідер «Народного фронту».
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Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ:
Російські депутати дискредитують не тільки
Міжпарламентську Асамблею Православ’я,
а й православ’я як таке
Таку заяву зробив народний депутат фракції «Народний фронт» Віктор Єленський, полишивши МАП, яка цьогоріч проходила в Грузії.
Головою Асамблеї було обрано представника Комуністичної
партії Держдуми РФ Сергія Гаврилова, який брав участь у російсько-грузинській війні. Це викликало масові невдоволення серед
грузинського народу, в місті почалась акція протесту, на якій взяв слово і Віктор Єленський.
Він підкреслив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн
здійснила акт агресії проти інших православних країн – України, Грузії, Молдови.
«Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його
можна тільки зупинити,» – зазначив депутат «Народного фронту».
Після цього виступу російські депутати напали на Віктора Єленського – почали штовхати
та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ. Український парламентар
вийшов до преси та зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи
намагаються використати православ’я у війні проти православних народів.
Тим часом ця ситуація викликала політичну кризу в Грузії – опозиція вимагає відставки спікера парламенту і керівника Служби безпеки.

Максим Бурбак зареєстрував
законопроект щодо захисту прав
трудових мігрантів
«Це надважливий проект, розроблений на прохання
наших співвітчизників, які працюють зараз за кордоном», – розповів під час Погоджувальної ради керівник
фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.
Законопроект вносить чіткі конкретні зміни до рамкового Закону «Про зовнішню трудову
міграцію» (щодо завдань органів влади; щодо пенсійного забезпечення та оподаткування), а
також в Закон «Про освіту». В законопроекті чітко виписано обов’язки держави щодо практичного захисту українських мігрантів. Насамперед йдеться про школи, які створені українськими
громадами в Іспанії, Італії, Португалії, в інших країнах. Метою є вдосконалення захисту прав
зовнішніх трудових мігрантів. Зокрема, повноважень та відповідальності органів влади, конкретних обов’язків держави щодо захисту трудових мігрантів.
Перед написанням законопроекту Максим Бурбак провів низку зустрічей з громадами українських трудових мігрантів в Іспанії, Італії та Сполучених Штатах. За результатами зустрічей
разом з експертами було сформульовано першочергові законодавчі новації.
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