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Сужавање употребе хитног поступка за усвајање закона, ограничење праксе
обједињене раправе у пленуму и спречавање подношења готово истих амандмана, неке
су од препорука са којима ће организација ЦРТА изаћи пред председницу Парламента.

  

Организација ЦРТА представила је у Медија центру 46 препорука које се тичу квалитета
рада у Скупштини, усвајања буџета, посланичких питања, јавног слушања, независних
институција, одбора и радних тела, годишњег програма Скупштине, информисаности
јавности и измена законодавног оквира за рад Народне скупштине.

  

  

Међу препорукама Црте су и увођење рока за стављање свих доспелих предлога закона
на дневни ред, обезбеђивање двоструког времена за расправу о буџету и омогућавање
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посланичких питања било ког дана током последње недеље рада парламента у текућем
месецу.

  

Директорка организације Вукосава Црњански нагласила је на конференцији за
новинаре да "ово никако није коначна листа препорука".

  

Она је казала да су препоруке настале из жеље за платформом за дијалог да би
"превазишли кризу у народном парламенту".

  

"Ми смо сведоци да је озбиљна криза у друштву када причамо о дијалогу. Та криза
дијалога се прелила на Парламент, сведоци смо да се она сад назад прелива у друштво
и ми смо осетили потребу, и одговорност пре свега, да изађемо са препорукама као
платформом за враћање дијалога у Народну скупштину", оценила је Црњански.

  

Координаторка иницијативе Отворени парламент Тара Теповац навела је пар кључних
налаза из њихових скоријих анализа о раду Народне скупштине, поступак израде закона
и усвајање закона као и саме дискусије.

  

"Од 2016. године закључно са јуном ове године, усвојен је 431 закон, током 274 дана
рада Народне скупштине, а то говори да постоји веома ограничена расправа о самом
садржају закона", оценила је она.

    

Она је истакла да су у изради препорука покушали да одговоре на две врсте проблема
које виде у раду парламента - једни се тичу тога да неки маханизми нису довољно
прецизирани и развијени, а други део се односи на начин на који они те механизме
примењују.

  

(Бета)
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