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 Представници делегације Европског парламента Едуард Кукан и Кнут Флекенштајн
саопштили су да су имали искрену размену ставова на састанцима у Србији са свим
политичким актерима из странака владајуће већине и опозиционих партија, што им је
омогућило да боље разумеју изазове и поделе на српској политичкој сцени.

  

  У саопштењу је наведено да ће размотрити те разговоре, дати предлоге за даље
поступање и остати спремни за блиску сарадњу са свим српским политичким странкама
у Народној скупштини.   

Како је наведено, циљ мисије био је да делегација Европског парламента "саслуша"
лидере у парламенту и представнике главних политичких странака, како би што боље
разумели политичку атмосферу у Србији и идентификовали конкретна питања која би
могла да воде до побољшања политичког дијалога и политичке културе у Народној
скупштини Србије.

  

Као што је недавно најавио Дејвид Мекалистер, председник Одбора за спољне послове
Европског парламента, састанак је одржан у контексту истраживачке мисије Европског
парламента о јачању политичког дијалога у Народној скупштини Србије.
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  "Имали смо искрену размену ставова на нашим састанцима са свим политичким актеримаиз странака владајуц́е вец́ине и опозиционих партија, што нам је омогућило да бољеразумемо изазове и поделе на српској политичкој сцени. Размотрићемо те разговоре,дати предлоге за даље поступање и остати спремни за блиску сарадњу са свим српскимполитичким странкама у Народној скупштини", наводе из делегације Европскогпарламента.  Видети још:   Вучић се састао са Куканом и Флекенштајном, разговарали о "политичкојатмосфери" и "питањима у циљу омогућавања дијалога парламентарних странака"  Едуард Кукан и Кнут Флекенштајн са посланицима у Скупштини Србије; Тепић:Информисали смо их, резервисани су према бојкоту; Божовић: Потребан јемедијатор, није било притиска  (Бета)  
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