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Председница Скупштине Србије Маја Гојковић изјавила је у Бриселу да парламенту
предстоји расправа о смањењу изборног цензуса са досадашњих пет на три одсто и да
се тим решењем значајно унапређује репрезентативност парламента и даје снажан
додатни импулс европској вредности плурализма.

  

  

Она је на самиту председника парламената Западног Балкана и Европског парламента
(ЕП) указала да то решење пружа и могућност да шири спектар различитих политичких
идеја и погледа буде заступљен у највишем законодавном телу, саопштено је из
Скупштине Србије.

  

"Реч је и о важној либерализацији правила, која доприноси развитку политичког живота
унутар институција и представља важно улагање у будућност демократије", навела је
Гојковић и захвалила ЕП на ангажману у међустраначком дијалогу, који је допринео
унапређењу изборног процеса и у дебату укључио велики број политичких субјеката.
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Говорећи о региону, Маја Гојковић је истакла је да је од суштинског значаја јасна
перспектива будућности европских интеграција и да ЕУ мора да се још једном потврди
као заједница вредности кроз процес проширења и јачање демократских институција.

  

Србија остаје опредељена за чланство у ЕУ и у потпуности подржава политику
проширења, рекла је Маја Гојковић и додала да Србија очекује да Европски савет, а
потом и Самит ЕУ - Западни Балкан у Загребу и Конференција о будућности ЕУ донесу
позитиван искорак, као и да је посебно важно да се то огледа и у новом буџетском
циклуса ЕУ за 2021-2027.

  

Према њеним речима, важно је да се дефинише временски оквир и јасна методологија
будућих преговора, као и да то мора да доведе до унапређења квалитета преговора са
ЕУ и отклони неизвесност за све који се налазе у том процесу.

  

Маја Гојковић је истакла значај регионалне сарадње под окриљем ЕУ у оквиру
Берлинског процеса и напоменула значај ЦЕФТА споразума, позивајући све потписнице
ЦЕФТЕ да безусловно и у пуном обиму, поштују и примењују оно што су потписале.

  

Усвојена заједничка декларација

  

Како је саопштено, на самиту је усвојена Заједничка декларација, у којој се потврђује
кључна улога парламената у промовисању реформске агенде ЕУ и испуњавању
европских аспирација народа западног Балкана.

  

Позива се Европски савет да настави да подржава европску перспективу Западног
Балкана на основу испуњавања критеријума за приступање и пошаље јасну и позитивну
политичку поруку о отварању приступних преговора и одобравању статуса кандидата.

  

У декларацији се наводи да би Самит у Загребу требало да има суштинску улогу у
враћању кредибилитета политици проширења и давању новог, делотворног подстицаја
том процесу кроз конкретне закључке који би додатно приближили регион ЕУ и
осигурали одрживост европске перспективе западног Балкана.
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Билчик и Фајон изненађени и забринути

  

Упркос овој изјави, сагласност није тако једногласна, а многи су и изненађени. Међу
њима је и Владимир Билчик, известилац ЕП за Србију који је за Н1 рекао да то питање
није било помињано током међустраначког дијалога коме је посредовао.

  

Осим мотива спорно је и време промене закона. Тања Фајон, председавајућа Делегације
Европског парламента за Србију упозорава да су радикалне промене изборних правила
тако близу избора су веома опасна тактика.

  

Иницијатор идеје о промени закона Александар Вучић у томе не види ништа спорно.
Како је рекао, уочи избора није дозвољено повисити цензус и тиме отежати политичким
противницима улазак у парламент, али је нормално снижавањем изборног прака
олакшати прелазак цензуса.

  

(Бета, Инсајдер)
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