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Ова власт систематски урушава инстутуције од Скупштине до месне заједнице, желе да
направе ријатили који режирају Александар Вучић, Жељко Митровић и Маја Гојковић,
сматра посланик Народне странке Мирослав Алексић.

  

  

У резолуцији коју је усвојио Европски парламент још једном се констатује да би
Скупштина Србије требало да има ефикаснији надзор над извршном влашћу. Постављају
се питања - колико парламент заиста контролише Владу, колико је озбиљна расправа о
предлозима закона и да ли је онемогућавају амандмани које подносе посланици
владајуће већине.

  

Јована Ђурбабић из Отвореног парламента сматра да је приметно да се у парламенту
може чути о свему, осим о законим и додаје да годинама нема дебате у парламенту.

  

"Опозиција не може да наметне теме, предлози се не усвајају. Кад постоји воља све
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може да се уради, али никада нисмо достигли ниво да смо имали квалитетне дебате,
последњих година имамо тренд урушавања. Бити посланик је одскочна даска да се иде у
извршну власт, поставља се питање квалификације, посланици не знају основне ствари,
али то је одговорност странака, јер не бирају најбоље кадрове", каже Јована Ђурбабић.

  

Посланик Алексић је навео да је опозиција предложила око 160 закона, који не могу да
добију већину да би се нашли на дневном реду.Он сматра да не постоји контролни
механизам и да се Скупштина циљано деградира.

  

"Гојковић одређује правила и начин функционисања, нијима не треба да се чује дијалог,
њима треба ријалити. Да расправу сведу на минимални ниво, да све што каже опозиција
прикажу као ваљање у блату. Уместо да буде симбол демократије, он је параван за
аутократију. Они желе да прикрију сва непочинства у последњих шест година. Ради се о
томе како се пословник примењује, посланици опоз имају другачији третман. Ви добијате
казне, не дозвољава вам се да говорите, ја сам кажњен јер сам рекао да посланици
читају литералне саставе. Опструкција од стране већине која не жели да се расправља о
законима, сами предлажу амандмане да би се потрошило време које би опозиција могла
да искористи да поправи закон", каже Алексић.

  

"Подношење амандмана није ништа ново, Зоран Живковић и Владимир Павићевић су
подносили амандмане, то је начин да опозиција дође до времена. Владајућа већина
подноси амандмане, имају право на то, да их нису повукли онда не би могли да се
критикују", додаје Ђурбабић.

  

На констатацију из извештаја ЕК, да парламент треба да има ефикаснији надзор,
Ђурбабић је навела да то није ништа ново, јер тако нешто увек стоји у извештајима
Комисије.

  

"То је питање политичке воље и културе, ми смо на ниском нивоу, не разумемо шта је
улога посланика, ако је добар предлог закона, опозиција треба да га подржи, али и
владајућа већина да подржи предлог опозиције ако је добар, али то се не дешава.
Смањује се тренд да министри долазе у Скупштину да одговарају на питања. А и кад
дођу, посланици имају врло мало времена", рекла је Ђурбабић.
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"Није проблем што министри имају више времена, већ што игноришу питања. Министри су
дужни да одговарају, али они преслишавају опозицију за оно што их нико није питао. Ја
сам поставио осам питања, ни на једно нисам добио одговор. Зато смо најбруталније
нападани, власт напада опозицију за оно што би требало да буде њихова одговорност.
Ова власт систематски урушава институције од Скупштине до месне заједнице, желе да
направе ријатили који режирају Вучић, Митровић и Гојковић", рекао је Мирослав
Алексић.

  

На питање како да опозиција оснажу свој утицај у парламенту, Јована Ђурбабић је рекла
да је владајућа већина стабилна и да опозиција не може да скупу толико посланика да
би нешто урадила.

  

"Међутим, ни опозиција не шаље поруке које могу грађане да пробуде. Кад гледате
преносе скупштине мука вам је од свега, опозиција мора да понуди нешто конкретније",
каже Ђурбабић.

  

Алексић је истакао да се питање Косова мора наћи пред посланицима јер се тако
показује озбиљност.

  

  

"Како на нас гледају Европа и свет када се тако важно питање не налази у парламенту.
То је недопустиво. Они не желе нормалан дијалог, желе да се производи мржња и
сукоби. Морали бисмо да знамо која је платформа којом председник преговара, ја сам
питао која је то политика која је доживела пораз, која је то нова политика. Ми имамо на
делу аутократију и појединца који жели да доноси одлуке уместо свих", рекао је
Алексић.

  

(Н1)
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