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 После одлуке Скупштине Републике Српске да усвоји Закон о лековима и
медицинским средствима и да на својој територији одузме овлашћења идентичној
државој агенцији, америчка амбасада у Сарајеву саопштила је да су САД спреме да
искористе све санкције против свих који крше Устав, а Делегација ЕУ упозорава на
будуће негативне последице на привредне субјекте и грађане у РС.

  

  

Сједињене Државе спремне су да користе све расположиве санкције против оних
који подривају или омогућавају подривање Дејтонског мировног споразума, али оне
нису замена за одговорност свих лидера у БиХ да одбаце дестабилизујуће
деловање и да, уместо тога, кроз институције БиХ раде на унапређењу
функционалности, наводи се у изјави из амбасаде за Радио Слободна Европа.

  

Истиче се да „не постоји уставни пут којим би се један ентитет једнострано повукао из
државних институција“ и додаје да би такве радње биле неуставне и антидејтонске, уз
оцену да је даљи развој на темељима мира из Дејтонског споразума најбоља гаранција
сигурности и пут ка просперитету за све у оба ентитета и у Брчко дистрикту.
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Наставићемо да подржавамо политичке лидере и све грађане који се уздижу изнад
реторике подела и раде на изградњи поверења и стварању сигурније и
просперитетније земље за све, истиче се у саопштењу америчке амбасаде и
упозорава да предлози Милорада Додика воде у изолацију и економску пропаст.

  

“Данашње усвајање Закона о лековима и медицинским средствима у Републици Српској
корак је у правцу угрожавања правне сигурности и јединственог економског простора у
Босни и Херцеговини, са будућим негативним последицама на привредне субјекте и
грађане РС“, наводи се у писаној изјави делегације Европске уније у БиХ за Радио
Слободна Европа.

  

Из Делегације ЕУ наводе да ће то „додатно удаљити БиХ од усклађивања са правном
стечевином ЕУ.“
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