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Підтримка громадянського
суспільства Молдови – зустрічі у ЄП
і в ПАРЄ
Середина грудня 2016 року – період інтенсивної роботи з підтримки громадянського
суспільства Молдови. З групою відомих його представників ми провели низку зустрічей на
високому рівні як в Європейському парламенті, так і в Парламентській асамблеї Ради
Європи, на яких обговорювалися політичні питання, а також проблеми в галузі прав
людини.
До складу делегації увійшли: Людмила Козловська, Президент Фундації «Відкритий Діалог»;
Анна Урсакі та Едуард Руденко, молдовські адвокати; Александру Македон, власник провідної
молдовської IT-компанії «StarNet» та ініціатор проекту Academy+Moldova і Chisinau Digital
City; Наталя Морарь, журналістка; Олексій Тулбуре, громадський активіст і колишній
дипломат.
Члени делегації спостерігали за роботою третього засідання Парламентського комітету з
Асоціації Молдова-ЄС, а також порушили питання про суттєву фінансову підтримку для
громадянського суспільства Молдови, яким через недостатнє інформування часто
зловживають неактивні і штучно створені організації, що виступають в ролі єдиних
представників громадянського суспільства.
Дивитися повну галерею
Члени Європейського парламенту, Комітету з міжнародних справ та Підкомітету з прав
людини рішуче засуджують тривалу кампанію переслідування, що розгорнулася в Молдові,
спрямовану проти відомого молдавського адвоката і правозахисниці Анни Урсакі, а також
проти її колеги Едуарда Руденко.
Пані Урсакіі пан Руденко стали жертвами недавньої кампанії із залякування та дискредитації,
розгорнутої молдавськими прокурорами та засобами масової інформації, що належать
олігарху Владу Плахотнюку. Ці дії пов'язані з їхньою професійною діяльністю і з захистом
опонентів і критиків пана Плахотнюка і його близьких.
Наприклад, пані Урсакі виступала у якості законного захисника В'ячеслава ПлатонаКобалєва у кримінальній справі політичного характеру. Громадянин Молдови та України
В'ячеслав Платон-Кобалєв був незаконно екстрадований з України до Молдови і
заарештований на підставі його статусу ключового свідка у справі, що стосується олігарха
Володимира Плахотнюка і крадіжки 1 млрд доларів. Також пані Урсакі захищала пана
Серджіу Чеботар, молдовського громадянина і колишнього співробітника державного
підприємства «Пошта Молдови», якого заарештували за його наміри представити
спеціальній парламентській Комісії докази зловживань керівництва «Пошти Молдови», яке

безпосередньо пов'язане з паном Плахотнюком.
Депутати Європарламенту рішуче засудили поточну ситуацію і практику використання
прокуратури, судів, ЗМІ та державних структур Молдови проти адвокатів, правозахисників,
громадських активістів, представників бізнесу або проти незалежних прокурорів і суддів, які
відмовлялися брати участь у політичних справах, як наприклад, суддя Домніка Маноле з
Апеляційного суду Кишинева.
Ознайомтеся з нашими останніми доповідями та інформацією про вищевказані справи:
Молдова: Переслідування адвоката Анни Урсакі
Україна допомагає пострадянським державам переслідувати політичних опонентів і
біженців
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