
Данас: Одбор за спољне послове Европског парламента данас гласа о амандманима на извештај Владимира Билчика
уторак, 23 фебруар 2021 10:45

 Гласање у Одбору за спољне послове Европског парламента о амандману на извештај
специјалног известиоца ЕП за Србију, Владимира Билчика, којим се тражи
расветљавање афера Крушик, Јовањица и Телеком, заказано је за данас, 23. фебруар.

  Реч је о амадману који је поднело 11 посланика – седам из редова либерала и четири
из редова социјалдемократа – од укупно 70 посланика колико има у Одбору за спољне
послове.   

Према речима Немање Штиплије, главног и одговорног уредника портала Еуропеан
Wестерн Балканс, ако данас ови амандмани прођу, очекује се да ће текст бити усвојен у
пленуму крајем марта.

  

– Афере Крушик, Јовањица и Телеком Србија морале би да буду разрешене, као
случајеви који изазивају велику пажњу јавности, а неопходно је и доћи до правде у
случају рушења Савамале у Београду, наводи се у једном од усаглашених амандмана на
извештај посланика Европског парламента, у који је Н1 имао увид. „Србија се позива да
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постигне уверљиве резултате… у борби против корупције и организованог криминала,
посебно када је реч о случајевима око којих постоји висок ниво интересовања јавности,
укључујући случајеве Крушика, Јовањице и Телекома Србија“, стоји у једном од
„компромисних амандмана“, у коме се понавља позив из 2018. да се реши случај
„незаконитог уништавања приватног власништва у београдској четврти Савамала“.

  

– Било је очекивано да ће овакви амандмани доћи на дневни ред. Европски парламент,
пре свега, има много шири маневарски простор у односу на друге институције ЕУ да
отворено критикује неке појаве у Србији и другим земљама кандидатима. Сетимо се да
су и раније, у извештајима ЕП о Србији, помињани, на пример, случај Савамале и
забрињавањуће стање у медијима. Међутим, исто тако, овај сазив Европског
парламента, изабран у мају 2019, показао се далеко спремнијим да оштро оцени стање
демократије, корупционашке афере и друге проблеме, поготово кад је реч о
посланицима из редова социјалдемократа, либерала и зелених. То је резултат
продубљавања политичке кризе у Србији, укључивања ЕП у посредовање, али и ближих
односа које поменуте групе сада имају са делом опозиције у Србији – СНС више није
једина странка у Србији која има добре односе са актерима у ЕП (пре свега Европском
народном партијом) – истиче Немања Штиплија за Данас.

  

Према његовим речима, ови амандмани, ако буду усвојени – а за очекивати је да ће бар
део њих „проћи“ – неће имати непосредан утицај на односе ЕУ и Србије, али они служе
пре свега да укажу на неке теме у јавности и да се о њима покрене расправа. Што, као
што видимо, већ постиже свој циљ.

  

– Власт ће, као и до сада, покушати да минимизира значај ових порука, да их игнорише
или чак да напада европске посланике. Али, на дуге стазе, то неће натерати ове теме да
нестану. Овај амандман део „компромисних амандмана“ који су договорени са осталим
великим групама. Тако да то свакако нису изоловани гласови – закључује Немања
Штиплија.

  

Реагујући на амандман који подразумева случајеве у којима постоји висок ниво
интересовања јавности, пре свега, случајеве Крушика, Јовањице и Телекома Србија,
председник Србије, Александар Вучић, истакао је да афера нема и да не може да се
афером сматра прича коју „двојица измишљају, а онда изгубе на суду“.

  

„Шта је афера у Јовањици? Ви мислите да лажима можете да остварујете политички
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профит, па макар био из Европске комисије, рекао је Вучић. Говорећи о Телекому он је
додао да је престало уништавање те компаније зарад интереса власника телевизије Н1
и, како је рекао, других тајкуна.

  

Гласање о Извештају о Србији биће одржано 24. и 25. марта током такозване
„мини-пленарне“ сесије која се одржава у полуудаљеном режиму у ЕП у Бриселу.

  

(Данас)
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