
Александар Вучић и Ана Брнабић данас са посредницима ЕП у међустраначком дијалогу
петак, 28 јануар 2022 15:41

Председник Србије Александар Вучић састао се са европарламентарцима Тањом
Фајон, Владимиром Билчиком, Кнутом Флекенштеном и Едуардом Куканом, који
посредују у међустраначком дијалогу.Састанак је почео око 12.00 сати у
Председништву на Андрићевом венцу.

  

  

Европосланици су у четвртак допутовали у Београд и досад су разговарали са
председником Скупштине Србије Ивицом Дачићем, шефовима посланичких група,
ванпарламентарном опозицијом, а очекују их и разговори са премијерком Аном Брнабић,
министарком за европске интеграције Јадранком Јоксимовић, као и састанак са
члановима привременог Надзорног тела за праћење медија, које је настало као део
договора власти и опозиције у међустраначком дијалогу.

  

Међународни посланици би требало сутра да одрже конференцију за новинаре након
свих састанака.
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Премијерка Ана Брнабић са посредницима ЕП ће се  састати у 16 часова у згради Владе
Србије.

  

Фајон: Могуће додатне препоруке за побољшање изборних услова

  

Посланица Европског парламента Тања Фајон изјавила је да ће након разговора са
политичким лидерима у Србији јуче и данас можда бити додатних препорука за
побољшање изборних услова.

  

"Очекујем да ћемо можда опет направити неке препоруке или разговарати са свим
актерима шта је још могуће да направимо", рекла је Фајон која је учествовала у дијалогу
о изборним условима у Србији.

  

Она је јуче за Н1 навела да ће имати састанак са члановима привременог тела за медије,
и додала да је задовољна што је копредседавајући тог тела професор Раде Вељановски.

  

"Избори ће бити јако значајни и желим да сви људи имају могућност да бирају, да су
избори слободни, транспарентни и фер и то ће бити наша најважнија порука властима",
рекла је она.

  

Европосланици Тања Фајон и Владимир Билчик, као и Едуард Кукан и Кнут
Флекенштајн, који су учествовали у међустраначком дијалогу, бораве у дводневној
посети Београду.

  

Део опозиције трази да се одлуке о приговорима врате РИК-у

  

Део опозиције која се данас састала са европарламентарцима затражила је од
посредника да помогну да Срби на КиМ могу да остваре своје бирачко право, а сматрају
и да уместо локалних изборних комисија приговоре и одлуке о поништавању избора на
појединим местима због неправилности треба да ради Републичка изборна комисија.
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На састанак са европосланицима Тањом Фајон, Кнутом Флекенштајном, Едуардом
Куканом и Владимиром Билчиком били су Нова странка, ГДФ и Социјалдемократска
странка.

  

Изменама Закона о избору народних посланика о којем посланици ускоро треба да
расправљају, предвиђено је да одлуке о приговорима, како је рекао функционер СДС
Константин Самофалов, доносе локалне комисије, а они су, каже, предложили да се то
врати РИК-у.

  

Замислите постизборни хаос где једна локална комисија у којој немате правника
одлучује на један начин у Суботици, а потпуно другачије на пример у Сурдулици или
Нишу. Тражимо да уместо тога да се то врати РИК-у као што је било до сада. РИК је
довољно оснажен има 46 правника и пуну подршку стручне службе скупштине�, рекао је
Самофалов новинарима.

  

Он је указао и да је апсурдно да се скупља 10. 000 потписа за председничку
кандидатуру, а поново још 10. 000 потписа за парламентарну листу.

  

Председник Нове странке Арис Мовсесијан рекао је да су они известили европосланике
шта су биле аномалије референдума и како би све то могло да се исправи у бирачком
процесу.

  

На њима је велика одговорност да се обезбеди да Срби на Косову могу да остваре своје
бирачко право. То нису имали прилику на референдуму�, рекао је Мовсесијан. Што се
тиче саме технике избора, она се значајно мења новим законима, рекао је Мовесијан,
наводећи да је опозиција указала на могуће проблеме који ће бити у том процесу.

  

Дали смо решења за неке од тих проблема. Мислим да су прихватили и да ће до краја
дана испреговарати са влашћу да се колико толико омогући да овај процес буде колико
толико нормалан�, рекао је Мовсесијан.
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Функционер ГДФ-а Раде Вељановски који је и члан Привременог надзорног тела за
праћење медија рекао је новинарима да је европосланике замолио да упуте апел
медијима да позивају све политичке странке у своје програме, а исто тако и
политичарима да се одазивају.

  

Састанак Привременог и Контролног тела истовремено у парламенту

  

Састанак Привременог надзорног тела за праћење медија са европосланицима почео је
у Скупштини Србије, а истовремено се у парламенту одвија и састанак Контролног тела
за међустраначки дијалог.

  

На састанку са Тањом Фајон, Кнутом Флекенштајном, Владимиром Билчиком и Едуардом
Куканом су копредседавајући Привременог тела за праћење медија Оливера Зекић и
Раде Вељановски, као и остали чланови тог тела који су недавно истакли да нису
задовољни резултатом њиховог апела и медијима и политичким актерима.

  

Вељановски је раније данас рекао новинарима да ће европосланике замолити да и они
упуте апел медијима, да позивају све политичаре у емисије, као и апел политичарима да
без селекције учествују у програмима свих телевизија.

  

На састанку Контролног тела су председник Скупштине Србије Ивица Дачић, као и
представници странака владајуће већине и опозиције.

  

Из опозиције присуствују лидер Двери Бошко Обрадовић, заменик председника СРС
Александар Шешељ, представник ДСС Урош Јанковић, представник Доста је било Војин
Биљић.

  

Дачић се јуче састао са европосланицима, а поподне би требало да имају још један
састанак.
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