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 Председница Скупштине Србије Маја Гојковић очекује да опозициони посланици дођу
на састанак који је сазвала за уторак, како би разговарали о томе како да се побољша
рад парламента и како да се боље заступају интереси грађана. Поручује и да се много
буке диже око 35 посланика који, како каже, "повремено неће да учествују у делу рада"
парламента.

  

  Маја Гојковић је, гостујући у Дневнику РТС-а, говорила о захтевима који су изнесени на
јучерашњем протесту "Један од пет милиона"у Београду.   

Упитана зашто у парламенту више нема дијалога власти и опозиције, председница
Народне скупштине одговорила је да то није истина.

  

"Има дијалога између посланичких група које подржавају владу и већег дела
опозиције која учествује у раду парламента. Много буке се диже око тога што тачно
35 посланика повремено неће да учествује у делу рада, што нити представља бојкот
нити знак да нема дијалога", рекла је Гојковић.

  

Подсетила је да је позвала све посланичке групе да у уторак разговарају о томе како
побољшати рад Народне скупштине, о процедурама које су, како каже, наметнуте од
посланика из бившег режима, као и да разговарају о амандманима, допунама дневног
реда и како да се боље заступају интереси грађана.

  

Иако су представници опозиције који бојкотују рад парламента најавили да неће
присуствовати том састанку, председница парламента је, како каже, убеђена да ће се
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том позиву одазвати, будући да се, како истиче, и на јучерашњем протесту говорило о
дијалогу.

  

Што се тиче захтева који су изнесени, међу којима је и да се формира комисија за фер и
поштне изборе, Гојковић је рекла да су они бесмислени.

  

"Након неочекивано малог броја грађана на завршном митингу, изнели су потпуно
безсмислене захтеве који немају никакав смисао, али свакако ћу ових дана разговарати
са председником Републике Србије о свему", навела је Гојковић.

  
  

Након неочекивано малог броја грађана на завршном митингу, изнели су потпуно
безсмислене захтеве који немају никакав смисао, али свакако ћу ових дана разговарати
са председником Републике Србије о свему

    

Упитана да ли ће таква комисија бити формирана, објаснила је да је ово предизборна
година, те да се изборни закони не могу мењати неколико месеци пре избора.

  

"Ништа се није мењало од услова и закона које су донели политичари, јуче су те захтеве
изнели политичари који су их и донели", рекла је Маја Гојковић.

  

Коментаришући захтев да се изабере нови састав РЕМ-а, председница парламента је
подсетила да је РЕМ независно регуларно тело, те да се бира по Закону о електронским
медијима.

  

Истакла је да странке ту немају шта да траже, што се односи и на захтев за промену
руководства Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине.

  

"Први пут чујем да политичке странке треба да уређују начин на који ради нека медијска
кућа, поготово РТС која је национална телевизијска кућа. Рекла сам да су сви захтеви на
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брзину смишљени, после шетње и дебакла у говорима...", навела је Гојковић.

  

Нагласила је да против власти протестују већином ванпарламентарне странке и
критиковала обраћање лидера Покрета слободних грађана Сергеја Трифуновића.

  

"Шокирана сам шта може један лидер Покрета слободних грађана да изрекне на рачун
грађана ове државе али и на рачун припадника националних мањина", рекла је Маја
Гојковић.

  

Поручила је да власт не дели Србију, већ да на њу гледа као на "сигурну кућу за све
грађане" и да ради на томе да у Србији сваког дана буде боље.

  

Дужност посланика да учествују у дебатама

  

Гојковић истиче да се у Скупштини у наредном периоду очекује расправа о важним
законима за грађане Србије.

  

"Очекује се да сутра буде усвојен и упућен ка нама Предлог закона о задужењима у
швајцарским францима. Ставићу га на дневни ред по хитном поступку, јер сматрам да
треба да га усвојимо пре празника", рекла је председница парламента.

  

Додала је да ће се ускоро расправљати и о "Тијанином закону" и увођењу доживотне
казне затвора за силовање и убиства деце, малолетних особа и трудница.

  

Разговараћемо и о томе да у овој половини године имамо значајну седницу о питању
Косова и и Метохије и сви посланици имају дужност да представљају грађане и учествују
у дебатама, додала је Гојковић.
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(Спутњик)
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