
Посланици СНС поднели 360 амандмана на првих десет чланова закона о странцима: "Страни инвеститори", "заштита рањивих група", "социјална равноправност", "оснажење система одбране"...
понедељак, 12 март 2018 22:21

Посланици напредњака поднели су чак 360 амандмана на првих десет тачака закона о
странцима, због чега ће бити потрошено време за расправу о још неколико предлога
закона у појединостима и расправу о амандманима опозиције.

  

  

Опозиција негодује јер су амандмани, како кажу, "бесмислени" и не доприносе
побољшању закона, а како истичу чак са законом немају и никакве везе, попут
амандмана о ком се највише полемисало, а који предвиђа да се "страним инвеститорима
омогући брже добијање личних докумената у циљу развоја недовољно развијених
крајева и повећања инвестиција у пољопривреди".
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Сви посланици владајуће већине у свом образлагању амандмана говорили су идентичан
текст, мењао се само редослед речи и наставак текста „да се страним инвеститорима
омогући брже добијање личних докумената у циљу
“
:

  

- економског развоја и бољег развоја правосудног система;

  

- економског развоја и оснажења система одбране;

  

- заштите рањивих група;

  

- економског развоја и инфраструктуре Републике Србије;

  

- економског развоја и бољег искоришћења привредних потенцијала;

  

- економског развоја и веће социјалне равноправности;

  

- економског развоја и смањења незапослености;

  

- економског развоја неразвијених општина;

  

- економског развоја и модернизације Републике Србије
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(Н1, НСПМ)

  Видети још: Санда Рашковић Ивић и Ђорђе Вукадиновић: Подношењем фиктивних
амандмана на прве чланове првог закона, владајућа већина наставља с деградацијом
парламента и тако спречава расправу о амандманима опозиције   
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