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ПАРЄ обере суддю Євросуду з прав людини від України

СТРАСБУРГ, Франція – Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на 27 квітня
запланувала розгляд питання про обрання судді Європейського суду з прав людини від
України. Делегати європейських парламентів мусять визначитись з поміж трьох
кандидатур, представлених Урядом України за результатами національного відбору,
який розпочався ще у 2007 році та з політичних причин завершився лише зараз, –
повідомляє
Інститут релігійної свободи .
На розгляд ПАРЄ у якості кандидатів на пост судді Євросуду від України представлені
Ганна Юдківська, Сергій Головатий та Станіслав Шевчук.
Ганна Юдківська є відомим в Україні адвокатом з великим досвідом практичної
діяльності у сфері захисту прав людини. Кілька років вона працювала юристом
Європейського суду з прав людини.
На підтримку кандидатури Ганни Юдківської на пост судді Євросуду з прав людини
виступила ціла низка відомих правозахисників, дисидентів, громадських та
правозахисних організацій Україні та інших країн Європи. Нагадаємо, що на початку
національного відбору
Ганна Юдківська дала інтерв’ю спеціально для ІРС
з питань державно-церковних відносин в контексті міжнародних зобов’язань України.
Інший кандидат – Сергій Головатий – політик, кандидат юридичних наук, народний
депутат України усіх шести скликань, двічі обіймав посаду Міністра юстиції України, на
теперішній час перебуває у складі парламентської фракції Партії регіонів. Багато років
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працював у різних структурах ПАРЄ.
За даними УГСПЛ, послужний список Станіслава Шевчука дещо коротший, але у свої 39
років він вже доктор юридичних наук та професор юридичного факультету
Міжнародного Соломонового університету. Окрім викладацької діяльності він також
керує відділом верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Крім цього, у четвер, 29 квітня, ПАРЄ також розгляне проекти резолюції та
рекомендації
про юридичне визнання та
розширення прав одностатевих партнерств у всіх країнах Європи, ухвалення якої
з січня цього року
домагається Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини.
Засідання ПАРЄ проходять за участі делегацій від національних парламентів країн –
членів Ради Європи. До складу постійної делегації від України входять 12 народних
депутатів України.
Як повідомлялось, на квітневій сесії ПАРЄ перед європейськими парламентарями
виступить Президент України Віктор Янукович.
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