
Александар Вучић се састао са Тањом Фајон, Владимиром Билчиком и Кнутом Флекенштајном
петак, 17 септембар 2021 12:18

Председник Србије Александар Вучић примио је посланике Европског парламента и
посреднике у међустраначком дијалогу, који су га обавестили о тренутном стању и
резултатима свог досадашњег учинка.

  

„Председник Вучић је истакао да поштује њихов тежак рад и залагање и да зна да су,
као посредници, морали да уваже захтеве свих страна. Председник је посебно нагласио
да је унапређење изборних услова сталан процес у свим демократским уређењима, те да
су представници свих релевантних институција државе од почетка били спремни да чују
конструктивне сугестије како би се на адекватан начин креирала изборна атмосфера“,
наведено је у саопштењу кабинета председника Републике.

  

Додаје се да су саговорници истакли да је од великог значаја да резултати дијалога
буду примењени, те су „изразили посебну спремност да помогну у предизборном процесу
како би оно што је договорено било и спроведено“.
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„Председник Вучић је изразио увереност да ће предизборни процес бити у складу са
највишим демократским стандардима, као и са општом политиком озбиљног и одговорног
приступа једном од најважнијих процеса у функционисању државе“, саопштено је.

  

Посредници Европског парламента оценили су досадашњу сарадњу као конструктивну и
обавестили председника о будућим корацима, саопштила је Служба за сарадњу с
медијима председника Србије.

  Председник Србије Александар Вучић састао се са посредницима Европског
парламента у међустраначком дијалогу Тањом Фајон, Владимиром Билчиком и
Кнутом Флекенштајном.   Састанак у згради Председништва почео је око 10 сати.  

Након састанка са Вучићем, представници Европског парламента ће, како је раније
најављено, у "Палати Србија" имати састанак са председником Народне скупштине
Србије Ивицом Дачићем.

  

По завршетку тог састанка европарламентарци ће разговарати са представницима
опозиционих странака о изборним условима.

  

Европски посланици проследили су политичким странкама Нацрт радног документа у

 2 / 3



Александар Вучић се састао са Тањом Фајон, Владимиром Билчиком и Кнутом Флекенштајном
петак, 17 септембар 2021 12:18

којем су најавили да ће се у другој фази дијалога разговарати о медијима и интегритету
изборног процеса.

  

Већини опозиционих странака које су бојкотовале изборе њихови предлози нису били
прихватљиви јер, како су навели, посредници нису објаснили на који начин све оно што
није добро треба да се промени.

  

Дачић је јутрос, говорећи за РТС уочи наставка нове фазе дијалога, рекао да ће власт
бити флексибилна и да нема рока за постизање компромиса.

  

Такође је навео да неки предлози опозиције нису уопште били реални, одрживи,
оствариви што је, како је рекао, неопходно за договор.

  

(Н1-РТС)
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