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 -Госпођо Фајон и господине Билчик, позвали сте нас да до 25. новембра предложимо
члана "Надзорног тела за медије".  Покрет за преокрет, баш као ни остале колеге из
проевропске опозиције, није прихватио, нити смо потписали било какав документ у ком
би се фингирао договор режима Александра Вучића и српске опозиције. Наше предлоге
за слободне и поштене изборе и слободне медије смо вам доставили. Ништа од њих није
прихваћено, односно јасно нам је речено од представника СНС-а, на почетку разговора
19. септембра, да неће  прихватити ни један наш захтев. На крају сте ви, са њима,
направили, по нама, сраман документ да би Европском парламенту представили да је у
Београду нешто договорено између режима и опозиције – истиче Јанко Веселиновић,
председник Покрета за преокрет у отвореном писму Тањи Фајон и Владимиру Билчику
поводом јучерашњег јавног позива појединим странкама у опозицији да предложе
чланове „Надзорног тела за медије“.

  

  

-Ништа није договорено госпођо Фајон и господине Билчик. Немојте ширити неистине
сакривајући фијаско ваше мисије. Таквим ставом подржавате недемократски, а самим
тим и антиевропски режим у Београду.  Оваква  писма имају за циљ обмањивање српске
и европске јавности. Како другачије да разумемо ваш позив да предложимо члана
Надзорног тела за медије које нема основ у били каквом договору режима и опозиције
јер то тело  продужена рука РЕМ-а и режима. Ако играте на карту да прикажете
Европском парламенту да је постигнут неки договор, а како очигледно за то немате
подршку српске опозиције, предлажемо вам да будете чланови тог тела, које сте
договорили са режимом. Још једном вас молимо да не обмањујете јавност. Учестовали
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сте, на  жалост,  у пропалој мисији, а не желите то да јавно саопштите. Зашто? –
поручује Веселиновић на крају отвореног писма.  

  

(Покрет за преокрет)
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