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Шановний Юрію Григоровичу!
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин на своєму засіданні 28 квітня 2021 року (Протокол № 31) розглянув
проект Закону України про внесення змін до Державної програми авіаційної
безпеки цивільної авіації (реєстр. № 4110 від 17.09.2020), поданий Кабінетом
Міністрів України.
Метою прийняття законопроекту є забезпечення можливості
застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у
паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному
вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за
кордон у випадку перевезення пасажирів повітряним транспортом у межах
держави.
Проектом Закону пропонується доповнити пункти 61 та 62 Державної
програми авіаційної безпеки цивільної авіації щодо можливості пред’явлення
для повітряних перевезень в межах України замість паспорта громадянина
України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (за допомогою застосунку
«Дія»).
В ході обговорення відзначалося, що реалізація цього законопроекту
дозволить зменшити кількість паперових документів, які пред’являються з
метою перевірки особи пасажира, що, зокрема, є актуальним в умовах пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19.
Представник Державної авіаційної служби України повідомив, що
реалізація даного законопроекту спростить процедури в аеропортах України.
Представник Державної міграційної служби України підтвердив технічну
можливість верифікації даних в е-паспорті або е-паспорті для виїзду за кордон.

Про підтримку вказаного законопроекту на засіданні Комітету також
висловилися представники таких заінтересованих центральних органів
виконавчої влади: Міністерства інфраструктури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства цифрової трансформації України,
Міністерства юстиції України, Державної прикордонної служби України, а
також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: звернутися до
головного Комітету з питань транспорту та інфраструктури з пропозицією
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення
змін до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації (реєстр. №4110
від 17.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами
розгляду у першому читанні прийняти за основу.
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