
Скупштина РС подржала одлуку Милорада Додика да стави вето на позив да Мило Ђукановић посети БиХ и вето на активности "Фронтекса" на територији БиХ
четвртак, 27 фебруар 2020 11:52

 Народна скупштина Републике Српске подржала је одлуку српског члана
Председништва БиХ Милорада Додика да стави вето на позив друга два члана
Председиштва БиХ, Жељка Комшића и Шефика Џаферовића, да председник Црне
Горе Мило Ђукановић почетком марта посети БиХ.

  

Двотрећинском већином, односно гласовима 56 народних посланика подржан је и
Додиков вето у Председништву на одлуку о прихватању Споразума о статусу
између БиХ и ЕУ о активностима које спроводи Агенција за европску граничну и
обалску стражу (Фронтекс) на територији БиХ.

  

Закључке су потписали СНСД, ДНС, ДЕМОС, НДП, Уједињена Српска, Независни клуб
СП, посланичка група СП и независни посланици. Посланици опозиционих странака,
СДС и ПДП, нису присуствовали гласању. 

  

Парламент је усвојио два закључка. 
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У првом закључку се наводи да Споразум о статусу БиХ и ЕУ о деловањима Фронтекса у
највећем делу није споран за Републику Српску, али је за РС неприхватљиво да буде
усвојен без сагласности и учешћа МУП РС с озбиром на то да је у његовој надлежности
највећи део граничног појаса којег се Споразум тиче, као и због чињенице да се
Споразум оваквог значаја покушава усвојити прегласавањем члана Председништва БиХ
из Републике Српске. 

  

У другом закључку наведено је да се задужује српски члан Председништва БиХ да, у
складу са овлашћењима и Законом о поступку закључивања и извршавања
међународних уговора, покрене нову иницијативу и преговоре за закључивање
Споразума о статусу између БиХ и ЕУ о деловању Фронтекса у БиХ, уз обавезно
поштовање мишљења и ставова надлежних органа Републике Српске. 

  

Посебна седница трајала је скоро десет часова, а у највећем делу обележили су је
вербални сукоби опозиционих посланика и српског члана Председништва БиХ Милорада
Додика. 

  

Током седнице најмање се говорило о Ђукановићевој посети БиХ, коју је он сам раније
одгодио, а скупштинско заседање прерасло је у међусобно оптуживање Додика и
председнице РС и опозиционих посланика. 

  

Током скупштине било је вређања на личној основи, препричавања, тешких речи, а
посланици су оптужили Додика и владајућу коалицију да су од Народне скупштине
направили "лудницу".

  

(Бета)
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