
Н1: Европарламентарци поручили у српском парламенту да ће „Србија бити Иран у Европи ако се не прихвати коначнни свеобухватни споразум са Приштином“
петак, 27 јануар 2023 21:46

Према сазнањима Н1, ЕУ парламентарци пренели су колегама у Скупштини Србије шта
би могло да се догоди ако Србија не буде конструктивна у постизању коначног
свеобухватног споразума са Приштином.

  

  

„Ако се споразум не прихвати, Србија неће бити острво, већ Иран у Европи”, преноси
речи једног европарламентарца наш саговорник.

  

Он додаје да европарламентарци кажу да је председнику Србије, приликом сусрета с
међународном петорком 20. јануара, речено да би улазак Србије у ЕУ могао да се
оствари 2030. године и то у пакету би требало да се односи на све земље Западног
Балкана.
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Подсећамо, делегација Европског парламента за међустраначки дијалог, предвођена
Владимиром Билчиком и Матјажом Немецом, у посети је Србији. Током преподнева
разговарали су с посланицима у Скупштини Србије.

  

Са представницима ЕУ разговарали су председник Одбора за заштиту животне средине
Александар Јовановић Ћута, потпредседник Народне странке Мирослав Алексић,
потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић, као и председник
Демократске странке Зоран Лутовац.

  

Европосланици у Скупштини: О раду парламента, али не и о изборним условима

  

Делегација Европског парламента за међустраначки дијалог, предвођена Владимиром
Билчиком и Матјажом Немецом, у посети је Србији. Током преподнева разговарали су с
посланицима у Скупштини Србије.

  

Јовановић: Поставите Вучићу ултиматум

  

Народни посланик и председник Одбора за заштиту животне средине Александар
Јовановић Ћута казао је новинарима у холу парламента да се на састанку не дешава
ништа ново.

  

„Атмосфера је – опозиција кука на кршење свих могућих права у парламенту, али то је
оно што они знају, с тим што владајућа странка то негира и каже да је ситуација и кад су
у питању рад парламента и слобода говора и слобода медија узнапредовала… Оно што
сви знамо, ништа ново нема“, казао је Јовановић.

  

Како каже, опозиција има само један задатак – да се уједини и да сруши власт.

  

„Ја сам зато дошао у скупштину, да оставимо све што је било, да седнемо за један сто, и
да инсистирамо да буду избори у Београду и да срушимо Вучића“, рекао је Јовановић.
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Додаје да је заказана ново виђење опозиционих странака у Бриселу у јуну.

  

„Увек се заказују нове рунде и тако 30 година, овде се ништа не дешава“, наводи.

  

Јовановић наглашава да ће учествовати на седници парламента о Косову почетком
фебруара.

  

„Наравно да хоћу. Оно што се нама дешава на Косову, дешава нам се и у Горњим
Недељицама. Оно што је на Косову – хаос, криминал,  што је имало за последицу
избеглице, то ће нам се десити и у Горњим Недељицама“, каже.

  

И пита: На шта то личи да се посланицима не покажу детаљи француско-немачког
предлога за Косово.

  

„Да Вучић неће да нам покаже шта стоји у том документу. Ако неће Вучић да нам
покаже, нек нам га покажу они који су га сачинили“, поручио је.

  

А на питање зашто је дошао данас на састанак са европарламентарцима, ако нема ништа
ново, каже: „Да се известилац информише о томе у каквом је стању парламент, људска
права, све што слушамо 30 година. Парламент је ни у каквом стању, ово је место
набруталнијег кршења закона. Не знамо где су потписи петиције за укидање
ископавања литијума и бора…. Ако хоћете нешто да мењате, поставите пред Вучића
неки ултиматум, као око Косова, све остало је фарса и губљење времена – да мора да
отвори РТС, да се поштују закони, да судство профункционише. Од вас господине
Билчик зависи како ће ова земља да функционише, дошли смо опет до тога да нам
претите санкцијама. Где смо? Назад у 90-им“.

  

Алексић: Услови у парламенту и ван њега исти
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Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић каже за Н1 да је главна тема
посете европарламентараца била да се „покуша нормализација политичког живота у
Србији“ „Пре свега у парламенту, али и ван њега, онога чега смо сведоци – злоупотребе
институција, кршења права грађана, кршења права на информисаност, кршење закона“,
казао је.

  

„Доминантна тема је како унапредити дијалог у раду парламента, како да опозиција
добије права везана за парламент, поштовања и давања речи опозицији. Ради се о
њиховој истинској жељи да се овде успоставе европске вредности, али кључни проблем
и извор свега је то да власт у Србији, то сам ја рекао, не поштује Устав и законе“,
нагласио је Алексић.

  

Како је рекао, постоји контрола медија с националном фреквенцијом од власти.

  

„Имамо проблем и са петом фреквенцијом сада, видимо да се тај процес опструише. А да
би се нормализовали услови треба ослободити медије. Неће се та агресија изгубити док
инстутуције не почну да раде свој посао и док грађани не буду благовремено
информисани“, казао је.

  

На питање да ли је опозиција покушала да наметне још неке теме осим функционисања
рада у парламенту, Алексић каже:

  

„Они су акценат бацили на парламент, јер нема избора, па се не говори о изборним
условима, али ја не видим да су те ствари одвојене. Оно што се дешава у парламенту,
дешава се и ван парламента. Ако нормализујемо политички живот у Србији,
нормализоваће се и живот и рад у парламенту“.

  

Тепић: Инсистирали смо да нова рунда буде што пре

  

Потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић, након састанка, изјавила
је да су подсетили Билчика који је, како наводи, био директно инволвиран у претходну
рунду, да су све релевантне опозиционе странке сматрале да је тај дијалог доживео
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дебакл. Подсетили смо их да је присуство опозиције у парламенту резултат бојкота, а не
дијалога, рекла је Тепићева. Скретање пажње међународне јавности, што је била
интенција бојкота, је дало резултат, додаје.

  

„Указали смо им на то да је већ такође врло активна информација да се очекују избори
до краја године. Ако је најава да ће следећа рунда почети тек за неколико месеци,
малтене за посла године – онда је то бесмислено. Тражили смо да се интензивирају ове
активности  и да се вратимо на две кључне ствари – РТС као наш први услов за
слободне изборе и на притисак на бираче кроз јавни сектор“, навела је Тепићева.

  

Како подсећа, чекају нас и редовни локални и покрајински и редовни општински избори
у Београду чак и ако изузмемо ванредне. „Један од састанака би требало да буде у том
формату, надам се да ћемо успети да својим инсистирањем утичемо да померимо, да
крене што пре, најкасније следећег месеца. Не видим зашто бисмо чекали“, навела је
Тепићева.

  

Додаје да су јуче отказани састанци премијерке и председника са овом делегацијом, а
да су данас поново позвани да се састану, и то, како она оцењује – говори да се нешто
дешава. Сматрам да је ова посета на вишем нивоу, додаје.

  

Лутовац: Поштовати записано у извештајима ЕК

  

Председник Демократске странке Зоран Лутовац је, накан састанка, рекао да је позвао
европарламентарце да поштују оно што је записано у извештајима Европског парламента
и Европске комисије.

  

„А тамо пише да су нам неопходни слободни медији, да избори морају бити слободни и
поштени, тамо пише да се релаксира атмосфера и друштву тако што ће да се уведе
политичка култура а не проглашавање непријатељем сваког ко другачије мисли“, рекао
је Лутовац.

  

(Н1)
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