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БАЊАЛУКА - Потпредседник Републике Српске Емил Влајки сугерисао је парламенту
Српске да до 1. октобра замрзне одлуку о расписивању републичког референдума о
раду Суда и Тужилаштва БиХ, да би РС показала одређену чврстину у односу на
међународну заједницу.

  

"Република Српска треба да покаже неку чврстину у односу на међународну заједницу, у
смислу да им се да одређени рок, до када би требало да се покажу некакви конкретни
резултати у вези са реформом правосуђа у БиХ", истакао је Влајки у обраћању народним
посланицима, преноси РТРС.

  

Влајки је истакао да би, уколико реформа правосуђа у БиХ крене у добром правцу, онда
око 1. октобра требало да буде одржана седница Народне скупштине на којој би био
резимиран пређени пут у тој реформи, након чега треба да одлучи да ли ће тај
референдум укинути или ће га, ипак, одржати.

  

Током расправе о Предлогу одлуке о стављању ван снаге одлуке о расписивању
референдума у РС, која се одржава на иницијативу председника РС Милорада Додика,
посланик СНСД-а Гордана Дукић позвала је посланике да подрже договор Додика и
високог представника за спољну политику и безбедност Кетри Ештон, о структуралном
дијалогу за реформу правосуђа у БиХ.

  

Дукићева је критичаре предлога одлуке о повлачењу одлуке о расписивању
референдума упитала шта је алтернатива дијалогу и ко то у Српској прижељкује смене,
финанцијску блокаду и изолацију.

  

Шеф Посланичког клуба СДС-а Вукота Говедарица каже да СДС подржава дијалог РС
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са ЕУ о реформи правосуђа у БиХ, али не и повлачење одлуке о расписивању
републичког референдума.

  

Посланик СДС-а Ненад Стевандић рекао је да ова странка није променила мишљење о
потреби расписивања референдума и да не верује обећањима ЕУ о реформи правосуђа
у БиХ, која не дају никакву гаранцију.

  

"Договор великих и малих увек обавезује само мале, док представници ЕУ у овом случају
чак не морају више ни да се јављају на телефон", сматра Стевандић.

  

(Курир)
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