ІМ’Я КОЗЛОВСЬКОЇ ВИДАЛИЛИ З ШІС. ПОЛЬЩА ПРОГРАЄ В БОРОТЬБІ З ФУНДАЦІЄЮ
•
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Варшава, 24.06.2019
Збіґнєв Парафіянович і Бартек Годуславський, Dziennik Gazeta Prawna

За даними газети «Dziennik Gazeta Prawna», Голова Фундації «Відкритий Діалог» Людмила
Козловська як володарка довгострокового дозволу на проживання в ЄС більше не
рахується в Шенгенській інформаційній системі.
Голова Фундації «Відкритий Діалог» Людмила Козловська отримала бельгійський дозвіл на
проживання, який (згідно зі Статтею 25 Конвенції про застосування Шенгенської угоди)
автоматично анулює позначку стосовно Козловської, внесену Польщею до Шенгенської
інформаційної системи.
Правда, Козловська може залишитися у т.зв. національному чорному списку і без змін буде
позбавлена можливості в'їжджати в одну державу Шенгенської зони – Польщу; в такому
випадку Варшава повторить історію з «рахунком 27:11». Що, зрештою, теж незабаром може
змінитися, оскільки Воєводський адміністративний суд (про це писав портал Onet) недавно
піддав сумніву засекречені матеріали спецслужб, які нібито доводять, що Козловська
становить загрозу для національної безпеки. Про нестійкість їхніх даних ми писали в «DGP»
ще у вересні минулого року, посилаючись на інформаторів, пов'язаних з Агентством
внутрішньої безпеки. Тепер це підтвердив суд. Ми ознайомилися з квітневою постановою
варшавського Воєводського адміністративного суду та її обґрунтуванням. Окрім того, «DGP»
має в своєму розпорядженні Повну версію звіту молдавського парламенту, який мав на меті
скомпрометувати Фундацію «Відкритий Діалог» і фірму Бартоша Крамека «Silk Road Biuro
Analiz i Informacji». Це сплав правди, напівправди й очевидної брехні.
Ми також ознайомилися зі свідченнями осіб, які брали участь у роботі слідчої комісії,
результатом якої є цей документ. У розмові з нами вони розповіли про залаштункові
обставини складання звіту та тиску з боку олігарха Володимира Плахотнюка. Власне, саме
проти нього виступала Фундація у своїй молдовськїй діяльності.
«DGP» має в своєму розпорядженні повну версію звіту молдовської слідчої комісії у справі
Фундації «Відкритий Діалог». З документа випливає, що в справі Фундації Польща, можливо,
співпрацювала з підконтрольними олігархові Володимиру Плахотнюку спецслужбами
Молдови. Справа набула розголосу два тижні тому – після того, як у Молдові до влади
прийшла опозиція (яку підтримують Європейський Союз і США). Прем'єр-міністром стала
Мая Санду, а віце-прем'єром – Андрій Нестасе; обидва вони знайомі з Козловською та
нарівні з нею були основними мішенями слідчої комісії.
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У 2017 році, на виборах голови Європейської ради, 27 держав ЄС проголосували за
Дональда Туска, і тільки Польща проголосувала проти. (прим. перекладача)

Джерело: Dziennik Gazeta Prawna
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1418850,ludmyla-kozlowska-wykreslona-z-sis-polskaprzegrywa-z-fundacja-otwarty-dialog.html?
Оригінальна назва: «Kozłowska wykreślona z SIS. Polska przegrywa z Fundacją»

