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Демократска Црна Гора саопштила је да ће на основу расправе у Парламенту, ставова
свих актера и укупне атмосфере и аргументације донијети коначну одлуку у вези са
изгласавањем неповјерења 43. Влади Црне Горе.

  

  

Предсједништво је, како су навели, овластило Клуб посланика, а одлуку ће донијети на
основу једногласно усвојених и снажно подржаних Закључака и смјерница:

  

"Предсједништво подсјећа да је прије мјесец дана закључцима на сједници
Предсједништва Демократа дата шанса деблокади правосуђа и потенцијалном
ресетовању односа међу побједничком парламентарном већином уз подношење оставке
господина Абазовића, као човјека који је изгубио повјерење највећег броја политичких
субјеката у земљи и творца модела и 42. и 43. Владе који су пропали. Предсједништво
констатује да је на наш коректан и конструктиван приступ одговорено блокадом процеса
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избора судија Уставног суда, одбијањем захтјева за вођење дијалога који би довео до
2/3 већине за избор чланова Судског савјета и једностраним утврђивањем листе
кандидата ДПС-УРА-СНП, саопштавањем нелигитимног премијера на премијерском сату
да нема намјеру да поднесе оставку, изјавом предсједника СНП-а да се Демократе
ништа не питају и да од њих ништа не зависи и наставком примитивног политичког
реваншизма према Демократама", пише у саопштењу.

  

Додају да Предсједништво констатује коректан приступ Клуба посланика Демократа
"који је казао да оно што премијер у јавности говори треба да преточи у писану
иницијативу" са потписима најмање 32 посланика, како би могла бити размотрена, али да
то исто "није учињено од стране Абазовића".

  

У саопштењу наводе да Предсједништво истиче да је приступ предсједника Владе
"неозбиљан и вјероватно мотивисан потребом политичког блефирања и омаловажавања
Демократске Црне Горе".

  

"Предсједништво констатује да су на данашњој сједници предмет њеног разматрања као
озбиљног и одговорног субјекта писане иницијативе о изгласавању неповјерења Влади и
разрјешењу предсједнице Скупштине, те да других писаних иницијатива није било,
укључујући подсјећамо ни усаглашену писану иницијативу премијера и најмање 32
посланика, па самим тим нијесу могле бити ни разматране", казали су из Демократа.

  

Предсједништво те партије сматра да у овом тренутку постоји велики број разлога да
посланици Демократске Црне Горе, "као партије која је од првог дана најтврђа
опозиција у институционалној и ванинституционалној борби против ДПС-СНП-УРА Владе
и нелегитимне парламентарне већине", гласају за изгласавање неповјерења 43. Влади
Црне Горе.

  

Такође, истичу да без обзира на поменуто Демократска Црна Гора нема намјеру да и у
случају гласања за неповјерење Влади улази након тога у "политичке преварантске
моделе у какаве су улазили СНП и УРА, јер је за нас воља народа увијек била и биће
звијезда водиља".

  

"Предсједништво поздравља потписивање иницијативе за разрјешењем предсједнице
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Скупштине и изгласавањем неповјерења Влади од стране посланика Демократа, ДФ-а,
Демоса, Уједињене, Праве и Радничке партије, чиме је потврђено да постоји огроман
број разлога за пад ове нелегитимне Владе и парламентарне већине, као и да такав наш
суд нема апсолутно било какве везе са потписивањем Темељног уговора који смо
подржали. Предсједништво оцјењује да је покушај јефтине злоупотребе и прикривања
иза Темељног уговора који је завршена прича и који не може промијенити било која
Влада без сагласности Цркве разобличен, а разлози за обарањем ДПС-УРА-СНП Владе
су више него јасни, а након изгласавања закона против Зете и Зећана и једностраног
утврђивања листе кандидата за чланове Судског савјета од стране ДПС-УРА-СНП још и
јаснији и бројнији", саопштено је из Предсједништва Демократа.

  

Предсједништво те партије је оцијенило да је подршка иницијативи ДФ-а о изгласавању
неповјерења Влади и разрјешењу предсједнице Скупштине, својеврсна резерва да којим
случајем ДПС не одустане од иницијативе 19. али и гаранција да ће се тада
разрјешењем предсједнице Скупштине дефинитивно срушити "нелигитимна
ДПС-УРА-СНП парламентарна већина".

  

"Предсједништво констатује да и поред чињенице да се у скупштинској процедури
налазе потписи практично 90 одсто посланика црногорског парламента који сматрају да
ова Влада нема повјерење и треба да падне, господин Абазовић и даље не подноси
оставку и ако је на исто својевремено позивао господина Здравка Кривокапића",
закључује се у саопштењу.

  

(Вијести)
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