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 Посланица Европског парламента Виола фон Крамон оценила је у емисији Дан уживо
да слобода медија у Србији рапидно опада, као и да сви грађани наше земље требају да
имају једнак приступ информацијама. Она је истакла да у Скупштини Србије има све
више говора мржње, као и да нема напретка ка Европској унији.

  

Подсетимо, амандмани на извештај известиоца Европског парламента Владимира
Билчика за Србију којима се помињу афере Јовањица, Крушик, Телеком, али и
Савамала, јуче су изазвали и жестоку реакцију председника Вучића. Поручује да афере
у случају Јовањице нема, а да је у случају Телекома „престало уништавање те компаније
зарад“, како каже, „интереса власника телевизије Н1 и других тајкуна“.

  

„Видимо да слобода медија у Србији рапидно опада, а сви знамо да је Н1 један од
последњих слободних гласова у Србији. Морамо да Н1 и становништво у Србији имају
једнаке шансе за приступ, и видимо да ствари не иду у добром правцу. Забринути смо да
тај својеврсни ‘олигопол’ медија постаје све већи“, указала је фон Крамон.

  

Према њеним речима, многи људи у Бриселу су забринути због „смањеног простора за
медије, невладине организације и опозиционе политичаре“, као и да ће се „покушати да
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се све то нађе у извештају ЕУ“.

  

„Нисмо још гласали о извештају. Имали смо жустру расправу, али је извештај правичан и
уравнотежен. Ми бисмо волели да Србија буде у Европској унији што је пре могуће, али
то зависи од испуњења одређених услова. Знам да би многи људи у Србији били
задовољни када би Вучићи његова влада пратили тај европски пут. Не ради се о
некаквој игри. Сви ми у ЕП се залажемо да Србија буде ‘са наше стране’ али морамо да
се уверимо да је Србија заиста опредељена за поштовање уговора и обавеза који су
потписани“, напомиње фон Крамон.

  

Она оцењује да је највишим функционерима у нашој земљи стало до његог мишљења,
као и мишљења Европске уније.

  

„Добро је да радимо заједно, да сарађујемо у неким областима, али бих волела да
можемо да имамо ближу сарадњу. Видели смо да Влада Србије не прима наше китике
као увреду, и волели би смо да то буде подстицај, да се још више труде како би Србија
постала чланица ЕУ“, истиче фон Крамон.

  

Она је најавила да ће пленарна расправа о извештају ЕУ о Србији бити у марту.

  

„Не видим да има много напретка. Има све више говора мржње у парламенту у Србији,
као и напада на посланике Европског парламента. Људи у ЕП су забринути због
политичких дешавања (у Србији)“, казала је фон Крамон.

  

Верујемо у успех дијалога Београда и Приштине

  

Коментаришући увреде посланика у парламенту на рачун Тање Фајон, она подсећа да је
то кривично дело, као и да говор мржње у свим парламентима у Европи није дозвољен.

  

Она је одбацила критике да ЕУ жмури на многобројне поступке председника Србије..
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„Извештај комисије је критичан и јасан. Не верујем да ту неко покушава да направи
политички договор. Надамо се да ће исход дијалога Београда и Приштине бити успешан,
и ту не постоји никаква тајна. Прво се морају решити домаћа питања, у свим земљама, не
само у Србији. То да неко игра на Вучићеву страну, како би се добили бољи резултати
око Косова – мислим да није случај“, оценила је фон Крамон.

  

Говорећи о дијалогу између власти и опозиције, навела је да је приметна хетерогеност
опозиционих партија и изразила наду да ће „већина њих имати план који конструктиван“.

  

„Не ради се о бојкоту, већ о томе да се буде конструктиван на политичкој сцени. Надам
се да ће већина (опозиционих странака) схватити то и да ће искористити следећу
прилику да поправе ствари“, казала је она.

  

Изразила је наду и да ће се ускоро наставити разговори између Београда и Приштине.

  

„Надам се да обе стране схватају да место у ЕУ може да их чека ако пронађу заједнички
договор. Надам се да ће проучити све постигнуте договоре (има их 31) и ускоро доћи до
заједничког споразума“, закључила је фон Крамон.

  

(Н1)
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