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ЗВІТ
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України

з міжпарламентських зв'язків з Туніською Республікою
в 2021 році

З метою поліпшення двосторонніх відносин та організації і координації 
міжпарламентського співробітництва між парламентами України та Туніської 
республіки 15.03.2021 утворена група з міжпарламентських зв’язків з Туніською 
Республікою у складі 6 депутатів. 

На установчому засіданні серед її учасників керівником групи з 
міжпарламентських зв'язків з Туніською Республікою обрано народного 
депутата України Бориса Приходька.

17 березня 2021 року повідомлено Міністра закордонних справ України 
Кулебу Д. І. про утворення і склад групи та встановлено робочі контакти з 
Директором п’ятого територіального департаменту Нагорним Миколою 
Вікторовичем. 

В робочому порядку було обговорено можливі шляхи організації робочих 
зустрічей членів депутатської групи з послом України в Туніській Республіці – 
Володимиром Хоманцем.

Члени української сторони групи дружби висловили бажання щодо 
здійснення візитів нашої делегації до Туніської Республіки, а також візитів 
наших туніських колег до України в майбутньому.  

15 червня 2021 року керівник групи з міжпарламентських зв'язків з 
Туніською Республікою Борис Приходько зустрівся з Почесним консулом 
Туніської Республіки в Україні Самойловим Генадієм Генадієвичем.

Під час зустрічі було обговорено пріорітетні аспекти двостороннього 
співробітництва у сферах розвитку медицини, науки і освіти, інвестиційної та 
торговельної діяльності, міжпарламентського співробітництва в частині 
удосконалення законодавчої бази, що регламентує дані питання.

Водночас, з огляду на складні політичні процеси, які відбувалися в Тунісі 
у 2021 році, наразі, двостороння міжпарламентська робота була заблокована.

Президент Тунісу Каїс Саїд 25 липня 2021 року відправив у відставку 
прем'єр-міністра Хішама Машіші та оголосив про припинення діяльності 
Асамблеї народних представників –  однопалатного парламенту країни після 
протестів населення у декількох її регіонах через економічну та коронавірусну 
кризу в країні. Учасники протестів закликали до відставки уряду та розпуску 
парламенту.

Президент Тунісу Каїс Саїд оголосив про дострокові парламентські вибори 
17 грудня 2022 року. Після їх проведення робота групи з міжпарламентських 
зв’язків з Туніською Республікою буде відновлена.
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