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вступ
i) чому в континентальній Європі важко знайти найкращі практики консультацій в парламентах

ii) які фактори призвели до виникнення потреби в консультаціях у парламенті

iii) як і чому це робиться в окремих місцевостях регіону ОБСЄ та поза його межами

Обнадійлива звістка (сподіваюся)



i) Чому в континентальній Європі важко знайти
найкращі практики консультацій в парламентах

- парламентська система управління

- принцип публічних консультацій: 

„чим раніше, тим краще”

розвиток і 
вдосконалення: 
передпарламентський
етап

Нідерланди Великобританія

Отже, річ не в тім, 
що консультації в парламенті неможливі/не бажані/недоцільні,

натомість, 
- більш активному використанню консультацій у парламенті, скоріш за все, 

перешкоджає традиційна інституційна структура законотворчих процесів та 
роботи парламенту.



ii) Які фактори призвели до виникнення
потреби в консультаціях у парламенті

„ПРАКТИКИ”

- все більше досвіду з 
передпарламентським етапом 

- інституціоналізація публічних
консультацій в рамках законодавчого
органу

„ОБІЗНАНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ”

- важливість участі громадськості+ 
все більше і більше прозорості в 
парламентах

- подання проектів законів окремими 
депутатами – обхід правил публічних
консультацій

Тим не менше, впровадження нових інституцій та вдосконалення існуючих

- поступовий і повільний процес кілька найкращих практик



iii) Як і чому публічні консультації
проводяться в парламенті

подання законопроектів окремими депутатами + залучення громадськості в 

парламентський процес 

Канада
Канада

(Квебек)

Мінас-Жерайс, 
Бразилія

допомога
юрисконсульта
(Парламент або 

Мінюст)

підготовка у 
комітетах

Вузьконаправлені
консультації (засновані на 
запрошенні від комітету)

Загальні консультації (на 
основі повідомлень та 

відповідей зацікавлених
сторін) 



Участь

Висловлення 
ставлення щодо 
проекту, який 
розглядається

+ Народна ініціатива

Опитування

Публічні 
консультації

Надання 
пропозицій щодо 
законопроекту

+ Зустрічі/розмови з 
депутатами і 
Законодавчими Зборами



Висловлення
ставлення
щодо проекту, 
який
розглядається



Надання 
пропозицій 
щодо 
законопроекту



Опитування



Публічні 

консультації: 

-законодавчі 

семінари

- технічні 

форуми

- слухання 

бюджетного 

циклу



iii) Як і чому публічні консультації
проводяться в парламенті
НІМЕЧЧИНА

-додаткова інформація та поради спеціалістів

-зацікавленість ЗМІ

-роз'яснення важливості відповідних питань

-заохочення політичних дебатів

Результат:

поправки та скасування

МІНАС-ЖЕРАЙС

-важливо

-політичний тиск

-в межах комітету та

-від суспільства



Найкорисніше… 

нові але вагомі причини для запровадження публічних консультацій в 
парламенті 

гарні приклади



Дякую за вашу увагу!


