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 Тања Фајон и Владимир Билчик, чланови делегације Европског парламента у
међустраначком дијалогу у Скупштини Србије, рекли су за београдске медије да
снижавање цензуса са пет да три одсто није било тема дијалога. Фајон је казала да су
промене изборних правила уочи избора опасне тактике, док је Билчик истакао да се
тиме отвара питање правичности изборног процеса.

  

"Изненађена сам и забринута идејом о снижавању изборног прага са пет на три одсто",
изјавила је за Блиц председница Одбора за стабилизацију и придруживање Србије и
Европске уније (ЕУ) и посланица Европског парламента Тања Фајон.

  

Она је додала да није видела да се спуштање изборног цензуса акција о којој је било која
политичка странка расправљала током јесењег дијалога.

  

"Радикалне промене изборних правила тако близу одржавања избора су веома опасне
тактике", упозорила је Фајон и додала да се то углавном не сматра добром праксом и да
може озбиљно да поткопа поверење.
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Можда би требало пажљиво све сагледати, а такође бити свестан смерница ЕУ за
посматрање избора гласе: "Ако су потребне касне измене, требало би да постоји широк
договор међу изборним чиниоцима, а све промене треба да буду добро објављене",
рекла је Фајон.

  

Билчик заинтригиран снижавањем цензуса

  

Известилац Европског парламента за Србију и члан делегације ЕП у међустраначком
дијалогу у Скупштини Србије Владимир Билчик рекао је за Политику да се законски
цензус може смањити, али да свака нова политичка иницијатива која мења правила пред
изборе отвара питање правичности изборног процеса.

  

"О том питању се никада није расправљало у контексту нашег посредничког рада од
стране било које политичке снаге у Србији, за разлику од разних других промена које је
већина политичких странака усвојила консензусом и на којима српски парламент ради и
усваја од децембра", рекао је Билчик.

  

Он је најавио да ће се врло пажљиво посматрати све следеће конкретне политичке и
законодавне инцијативе у овој области, додавши да је заинтригиран причом о
снижавању изборног прага у Србији с пет одсто, утврђених 1992. године.

  

(Фонет)
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