
ЕУ: Позивамо све политичке актере у Црној Гори на смиривање тензија, проблеме треба решавати у државним институцијама, а не на улици
петак, 21 јануар 2022 22:08

Европска унија позвала је све политичке актере у Црној Гори да раде на смањивању
тензија и реше тренутну ситуацију, међусобним консултацијама и консензусом.

  

  

„Црна Гора има демократски легитимитет. То је демократска држава и своје проблеме
треба да решава у државним институцијама, а не на улици“, поручила је шефица
делегације ЕУ у Подгорици Оана Кристина Попа.

  

Позив из ЕУ долази у тренутку кулминације политичке кризе изазване предлогом за
изгласавање неповерења Влади, коју је иницирао потпредседник Владе Дритан
Абазовић, и најновијим предлогом премијера Здравка Кривокапића да се скрати мандат
Скупштини.
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Позиву из ЕУ придружила се Амбасада Немачке у Подгорици која је поводом актуелне
политичке кризе саопштила да Црна Гора проблеме треба да решава унутар
институција, а не на улици.

  

"Амбасадор Роберт Вебер је сагласан да Европска унија и земље чланице неће
одлучивати ко ће бити у црногорској Влади, већ да тај процес држава сама треба да
води и проблеме да решава унутар институција, а не на улици", навела је Амбасада
Немачке у Црној Гори, на својој Фејсбук страници.

  

Председник Скупштине Алекса Бечић је за 4. фебруар заказао гласање прво о
скраћењу мандата Скупштини, а потом и о Иницијативи за неповјерење Влади. Одлука о
скраћењу мандата Скупштини или обарању Владе се доноси већином гласова свих
посланика у Парламенту.

  

У међуврмемену је данас опозиција поднела захтев за смену председника парламента
Алексе Бечића.

  

Бечић је поручио да ће му бити част да буде смењен због идеје.

  

"Биће ми част да будем смењен због идеје, а та идеја је да буде народна, а не
мафијашка воља", написао је Бечић кратко на свом Твитер профилу коментаришући
иницијативу за његову смену коју је потписало 38 посланика опозиције.

  

Демократе, чији је Бечић лидер, су подржале градјане који се окупљају протестујући
против, како је саопштено, прекрајања изборне воље грађана.

  

Од предаје Иницијативе за изгласавање неповерења Влади, у неколико градова су
забележени једночасовни протести на којима се окупљало по неколико стотина грађана.
Протести се одржавају и вечерас.
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Премијер Кривокапић је изјавио да најава коалиције Дритана Абазовића о формирању
мањинске Владе, коју би подржала Демократска партија социјалиста није изненађење,
али јесте разочарање због ранијих најава потпредседника Абазовића да неће издати
изборну вољу грађана.

  

Кривокапић је, у интервјуу за Њузмакс Адриа, казао да осим УРЕ, кривца за тренутну
ситуацију види и Демократском фронту који је, како каже, све време од формирања
Владе исту рушио. Поновио је да су избори једина легитимна опција.

  

"Ја сам Абазовића неколико пута питао о тој потенцијалној издаји. Он је мени рекао да
ме никада неће издати. Наравно да је ово издаја, не мене као мене, ово дође и прође,
већ народне воље која је била врло јасна и 30. августа исказала шта мисли о свему томе.
Ако мени не верујете, погледајте све изјаве господина Абазовића које се тичу те теме и
биће вам све јасно. Ако сам кренуо у причу са човеком коме сам безрезервно веровао, то
је проблем моје слабости. Значи, ја нисам био политички искусан да би могао да
препознам политичке марифетлуке", истакао је Кривокапић.

  

Када је посреди формирање мањинске Владе за коју би у Скупштини дигли руку и
посланици Демократске партије социјалиста, Кривокапић нема дилему да иза тога стоји
намера да се та партија врати на власт.

  

(Бета)
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