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Резултати избора за Европски парламент вечерас се прате и у Београду, а шеф
Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици поручује да су они веома важни и за Србију и да
се нада да ће и Срби, у не тако далекој будућности, гласати на европским изборима.

  

  

Фабрици је на отварању Европске изборне ноћи, којој, између осталих, присуствују
амбасадори земаља ЕУ, посланици, представници дипломатског кора, рекао да су
избори за Србију важни због будућности политике проширења, те да представљају
прославу европске демократије.
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  Како каже, ЕУ је важна и у Европи, али и ван ње. Навео је да је ЕП једина европскаинституција коју директно бирају грађани, која надгледа да ли остале институцијефункционишу на демократски начин, да ли се поштују људска права, као и да игракључну улогу у именовању Европске комисије.    Šef Delegacije EU u Srbiji kaže da je današnji dan dan za demokratiju. Očekujem da će #Srbija  uskorijoj budućnosti biti u prilici da glasa na evropskim izborima, zaključio je @FabriziSempic.twitter.com/IqVR8jvIAH  — EU info centar (@EUICBG) May 26, 2019    Фабрици је напоменуо да на овим изборима први пут гласају "миленијалци" и да Европамора да послуша и њихове гласове. Истакао је и да су ове године европски изборирелевантнији него пре, не само због нових идеја о будућности Европе, већ и зато што свиграђани широм ЕУ схватају да њихов просперитет, сигурност и демократија зависи одтога шта ће Европа урадити заједно.  За оне које мрзи да кликну: Мислим да ни после ових избора ЕУ неће имати снаге нитијасну политичку вољу за одлучнији искорак у било ком правцу. Ни ка &quot;Европинација&quot;, нити у смеру &quot;Сједињених Европских Држава&quot;. Остаће негдеизмеђу и криза ће се наставити. https://t.co/XvyLlFNdI6— Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) May 25, 2019     Без револуције у Европском парламенту  Револуција у Европском парламенту се неће десити, изјавио је вечерас шеф делегацијеЕвропске уније у Србији Сем Фабрици, коментаришући прелиминарне резултатеевропских избора: "Порука је да ће европске странке које су обликовале Европу упретходних неколико деценија, укључујући и Европску народну партију, чија јепридружена чланица СНС, Партија европских социјалиста, Алијанса либерала идемократа за Европу имати већину уколико се прелиминарни резултати потврде".  Он је навео да постоје јаке назнаке континуитета актуелне политике ЕУ и Европскогпарламента.Фабрици је оценио да су досадашњи резултати добри, констатујући да је тодобро и за будућност како Европе, тако и Србије.  (Блиц)  Видети још:  Пројекције након избора за Европски парламент: Убедљива већиназа проевропске странке, имаће 493 од 751 мандата; Излазност већа него 2014.године  
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