Đề xuất sửa đổi luật bầu cử của Tổng thống Zelenskiy không được Quốc hội xem xét
Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 12:15

Trong phiên họp bất thường ngày hôm nay, 22/5/2019, tổ chức theo đề nghị của Tổng thống
Volodymyr Zelenskiy, nhằm xem xét sửa đổi luật bầu cử, chuẩn bị cho kỳ bầu cử Quốc hội
trước thời hạn vào cuối tháng 7 tới, các dự luật được Tổng thống đề xuất về luật bầu cử và mua
sắm công đã không được đưa ra thảo luận. Nguyên nhân là do có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn quy
định.

Tại phiên họp, đại bộ phận các nhóm đại biểu đã tuyên bố sẽ không biểu quyết cho đề xuất sửa
đổi luật bầu cử của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy. Cụ thể, đó là: Khối Petro Poroshenko,
đảng “Mặt trận Nhân dân”, Khối đối lập, Đảng cấp tiến Oleg Lyashko, và hai nhóm đại biểu tự
do: “Phục hưng” và “Ý chí nhân dân”.

Chỉ có hai nhóm đại biểu ủng hộ đề xuất của Tổng thống, gồm: đảng “Tổ quốc” của bà Yulia
Tymoshenko và đảng “Tự cứu” của Thị trưởng Lvov Andrey Sadovoy.

Hai dự luật sửa đổi luật bầu cử được Tổng thống Zelenskiy đề xuất, mang số hiệu 10319 và
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10319-1, chỉ được 92 đại biểu đồng ý đưa vào nội dung làm việc của Quốc hội, trong khi theo
luật phải có ít nhất 226 đại biểu (trên 50%) đồng ý.

Được biết, nội dung của hai dự luật nói trên đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội theo danh sách
các đảng, bãi bỏ chế độ tự ứng cử vào Quốc hội với tư cách cá nhân, đồng thời hạ mức sàn để
các đảng lọt vào Quốc hội từ 5% xuống 3%.

Dự luật về sửa đổi thủ tục mua sắm công cũng không được đưa ra thảo luận, do chỉ có 127 đại
biểu đồng ý đưa vào chương trình nghị sự.

Như tin đã đưa, ngày 21/5/2019, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã có cuộc họp với lãnh đạo
Quốc hội và đại diện các nhóm đại biểu tại Quốc hội. Những người dự họp đã nhất trí với Tổng
thống về việc giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, dự kiến vào ngày 21
hoặc 28 tháng 7, mặc dù đa số các đảng cho rằng quyết định giải tán Quốc hội của Tổng thống
Zelenskiy là vi phạm Hiến pháp.

Tuy nhiên, vào buổi tối, Chủ tịch Quốc hội Andrei Paruby đã thông báo trên mạng Facebook
rằng quyết định giải tán Quốc hội của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy sẽ bị khiếu nại lên Tòa
án Hiến pháp. Ông Paruby cũng cho rằng việc Tổng thống khởi đầu nhiệm kỳ của mình bằng
hành động vi phạm Hiến pháp là một dấu hiệu xấu.

Phiên họp bất thường ngày hôm nay của Quốc hội, theo các báo đưa tin, chỉ có khoảng 240
người trong tổng số 450 đại biểu tham gia.

Thanh Huyền. Theo Delo.
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