
Ивица Дачић: Позивам све странке да одреде своја два стална представника за међустраначки дијалог о побољшању изборних услова
понедељак, 01 март 2021 21:22

 Видео састанком председника Скупштине Ивице Дачића и делегације Европског
парламента, и званично је почео међустраначки дијалог. Ивица Дачић позвао је све
политичке странке које желе да учествују у дијалогу, да парламенту предложе своје
представнике и платформе, као и да именују по два стална представника.

  Са једне стране председник парламента Ивица Дачић у скупштинској бибилотеци, са
друге стране, али путем видеовезе, европарламентарци. Састанак који ознацава први
корак у дуго најављиваном међустраначком дијалогу.   

„Изнео сам опредељење власти у Србији, да ми желимо да се међустраначки дијалог
успешно одвија, да желимо да све странке учествју на изборима“, рекао је председник
Скупштине Ивица Дачић.

  

За европарламентарце, како наводе у саопштењу, ово је био конструктиван састанак,
током којег су договорени наредни кораци, који ће подржати изградњу поверења широм
политичког спектра у Србији.
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„Ми чврсто верујемо да је процес међустраначког дијалога, у коме посредује Европски
парламент, у најбољем интересу Србије и да је важан елемент у напорима земље да
даље јача демократију и поверење грађана у институције и у изборни процес. Улога
Европског парламента није да понуди готова решења, већ да помогне дијалог у ком би
политичке партије дошле до договора о релевантним питањима и темама од обостраног
интереса“, навели су парламентарци.

  

Реч је о припремном састанку и у наредних неколико недеља, каже Ивица Дачић,
разговараће се о детаљима како што су мапа пута, списак учесника и списак тема.

  

„Желим све странке још једном да позовем да се припремају за међустраначки дијалог,
да одреде своја два стална представника који би били од почетка до краја и да
евенталано размисле још једном шта би били њихови предлози. Говорим још једном,
предлози за побољшање изборних услова, а не причамо сада о фонтани жеља, па да
сада свако предлаже шта му падне на памет“, каже Дачић.

  

У организацији ЦРТА наводе да се о дијалогу прича месецима, а да се мало тога
суштински ради на стварима због којих он мора да постоји, иако су проблема сви свесни.

  

„Уместо да се бавимо проблемима, ми тражимо форму месецима како ћемо да седнемо
за сто. Ко ће да седне за сто, ко ће да буде медијатор и тако даље. Чини ми се да је то
само једно одуговлачење које одговара само онима који имају највећу политичку моћ да
узурпирају државне и јавне ресурсе, јер на тај начин за себе и за своје политичке
странке створе неупоредиво већу предност, него што би требало у односу на некакве
стандарде“, сматра Раша Недељков из Црте.

  

Према рањиим најавама, први састанци на којима би требало да учествују и
представници странка, требало би да буде средном месеца. Председник парламента
Ивица Дачић каже да су позване да учествују све странке које представљају релевантан
политички фактор у држави – и парламентарне и ванпарламентарне.
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