
Једанаест посланика Европског парламента, из групације либерала којима припада и партија Емануела Макрона, сматра да не постоје демократски услови за изборе у Србији 21. јуна
среда, 27 мај 2020 11:01

 Једанаест посланика у Европском парламенту, чланова либералне групе “Обновимо
Европу”, упутило је писмо комесару за суседство и проширење Оливеру Вархељију у
којем изражавају дубоку забринутост стањем демократије у Србији и условима у којима
се одржавају предстојећи избори.

  “Пишемо Вам због озбиљног назадовања у погледу посвећености основним европским и
демократским вредностима Владе и политичког вођства Србије. Дубоко смо забринути
због онога што изгледа као све већи јаз између изјава и обавеза које су српске власти
преузеле и испуњавању и поштовању тих обавеза у реалности”, написали су европски
посланици из треће највеће групе у Европском парламенту, којој, између осталих,
припада партија председника Француске Емануела Макрона.

  

У писму, које су потписали и Натали Луазо, бивша министарка за европске послове у
француској влади, Клемен Грошељ, известилац из сенке за Србију групе “Обновимо
Европу” и Илхан Кјучук, известилац Европског парламента за Северну Македонију,
коментарише се и одлуке да се избори одрже 21. јуна.

  

 “Жалимо због одлуке да се избори одрже 21. јуна у одсуству договора власти и
опозиције, који је могао да спречи бојкот дела опозиције. Такав договор би такође
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повећао легитимитет избора. Да ствар буде још гора, у светлу неизбалансираног
медијског извештавања, повећаног притиска на појединце и цивилно друштво критично
према Влади, и према независним анализама стања демократије, Србија је недавно
класификована као хибридни режим. Због тога верујемо да ће избори у таквој
атмосфери бити далеко од фер и демократских”, стоји у писму.

  

Према овогодишњем извештају “Државе у транзицији” Фридом хауса, Србија је по први
пут од 2003. сврстана у категорију хибридног режима, док се претходно налазила у
групи полу-консолидованих демократија.

  

Посланици су написали и да су све забринутији због растућег утицаја Русије и Кине и
изјава српских власти о Европској унији. Ове изјаве бацају сенку сумње на стварну
посвећеност заједничкој европској будућности политичког вођства Србије, стоји у писму.

  

Они су написали да препознају да је Србија, упркос често трагичној прошлости,
направила значајан напредак на путу ка ЕУ, али и да су изјаве политичких лидера још
више разочаравајуће када се узму у обзир подршка ЕУ и чињеница да је она највећи
трговински партнер Србије.

  

Према мишљењу европских посланика, потребно је да ЕУ појача своје напоре ка
довођењу Србије у групу земаља са функционалном демократијом, и предлажу не само
праћење предстојећих избора, већ и анализу утицаја средстава које је ЕУ доделила
Србији на тренутно стање демократије у земљи.

  

ЕУ ће, наводи се у писму, и након избора морати да захтева на недвосмисленој
посвећености српске Владе европској перспективи и поштовању заједничких вредности
и правила.

  

“Драги комесару, у светлу претходно наведеног и стратешког интереса ЕУ да Западни
Балкан и посебно Србија буду стабилни и просперитетни, позивамо вас да будете
додатно пажљиви када је реч о тренутном развоју догађаја у Србији и да они буду
адекватно представљени у најављеном годишњем извештају Европске комисије о Србији.
На крају, али не и најважније, позивамо Вас да подсетите власти у Србији да безусловно
испуне своје претходно преузете обавезе пред неминовне парламентарне изборе”,

 2 / 3



Једанаест посланика Европског парламента, из групације либерала којима припада и партија Емануела Макрона, сматра да не постоје демократски услови за изборе у Србији 21. јуна
среда, 27 мај 2020 11:01

закључују посланици.

  

Ово је друго писмо које посланици Европског парламента за мање од два месеца упућују
на адресу комесара Вархељија. Претходно, послато 16. априла, односило се на
забринутост поводом кршења људских и уставних права током ванредног стања
уведеног због ЦОВИД-19.

  

(НоваС)
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