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Theo lời ông Andrei Gerus - đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tại Chính phủ
Ucraina, Quốc hội khóa 9 đã có liên minh đa số được hình thành từ 1 đảng duy nhất - đó là
đảng “Đầy tớ nhân dân”. Ông tuyên bố trong cuộc phỏng vấn cho hãng thông tấn RBK-Ucraina.

Ông Gerus - đại diện của Tổng thống Zelenskiy tại Chính phủ

Trả lời câu hỏi về khả năng liên minh giữa đảng “Đầy tớ nhân dân” và đảng “Tiếng nói” của ca
sỹ Sviatoslav Vakarchuk, ông Gerus cho rằng điều này phụ thuộc vào lập trường quan điểm và
nguyện vọng chính trị của lãnh đạo đảng “Tiếng nói”.

Đại diện của Tổng thống Zelenskiy tuyên bố, liên minh cầm quyền sẽ chiếm toàn bộ các ghế
trong Chính phủ tương lai.

Ông nhấn mạnh, sẽ không có bất cứ vị trí nào cho phe đối lập trong Chính phủ mới, ngoại trừ
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một số Ủy ban tại Quốc hội sẽ được nhường cho các nghị sỹ đối lập đứng đầu, “để không ai
phải nghi ngờ về tính dân chủ của chính quyền mới”.

Như tin đã đưa, ngày 21/7/2019, tại Ucraina đã diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, do
tân Tổng thống Volodymyr Zelenskiy quyết định giải tán Quốc hội khóa 8. Kết quả kiểm phiếu
theo danh sách các đảng cho thấy, đảng “Đầy tớ nhân dân” nhận được 43,16% tổng số phiếu
bầu. Đảng “Cương lĩnh đối lập - Vì cuộc sống” đứng thứ hai, với 13,05%. Tiếp theo là đảng “Tổ
quốc” - 8,18%, “Đoàn kết châu Âu” - 8,10%, và đảng “Tiếng nói” - 5,82%.

Theo danh sách tranh cử bằng tư cách cá nhân (50%, tức 225 ghế tại Quốc hội), các ứng cử
viên của đảng “Đầy tớ nhân dân” cũng giành chiến thắng tại phần lớn các khu vực bầu cử trong
cả nước. Tổng cộng hai danh sách, đã xác định được đảng “Đầy tớ nhân dân” sẽ có 254 ghế tại
Quốc hội Ucraina khóa 9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ucraina có một lực lượng chính trị
giành được quá nửa số ghế tại Quốc hội.

Theo luật Ucraina, tại Quốc hội phải có liên minh đa số (tối thiểu 226 đại biểu), gồm 1 đảng
hoặc nhiều đảng, và chỉ liên minh đa số này mới có quyền thành lập Chính phủ, đề cử nhân sự
vào các vị trí trong Chính phủ.

Thanh Huyền. Theo Ukrinform.
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