
Влада Израела одобрила предлог закона да се гласачка места током избора надгледају камерама
недеља, 08 септембар 2019 23:07

 Влада Израела је једногласно одобрила предлог закона за који се залагао премијер
Бањамин Нетањаху да се гласачка места током избора 17. септембра надгледају
камерама.

  

  Седници владе присуствовао је и врховни израелски тужилац Авихај Манделблит који
се томе противио, наводе израелски медији.   

Контроверзни закон који подржава Нетањахуов конзервативни Ликуд, а противе му се
политичари ривали, омогућиће посматрачима из политичких партија да донесу камере на
гласачка места.

  

Таквом закону се противи и Централни изборни комитет који је заједно са врховним
тужиоцем упозорио да би могао да изазове хаос у изборном процесу.

  

О предлогу закона ће се сутра гласати на пленарној седници парламента, Кнесета.

  

"Интегритет избора је један од стубова демократије и то је најбољи начин да се спречи
превара, постављење камера и омогућавање надгледања од стране ривалских партија",
рекао је Нетањаху на почетку седнице, оценивши да је "међусобно надгледање свих
партија суштина транспарентности ; у демократији и једна од основа у очувању
владавине права".
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Он је објаснио да се предлогом закона предвидја да камера снима шта се дешава у
гласачкој сали, а не у кабинама за гласање, како би тајност галасања била очувана, као
и да нису потребне посебне припреме, обука и опрема већ свако може да снима са
камером на телефону.

  

Током избора у априлу Нетањахуов Ликуд је опремио 1.200 људи ангажованих на
гласачким местима у градовима где живе Арапи скривеним камерама да би се, како је
наведено, спречиле преваре.

  

Нетањаху је у петак оптужио политичке ривале да се противе предлогу закона јер желе
да покраду изборе.

  

Избори се одржавају други пут ове године што се још никада није десило у историји
Израела јер Нетањаху није успео да образује владајућу коалицију после избора у
априлу.

  

Председник Израела Рувен Ривлин је изразио подршку Централном изборном комитету
предводјеном замеником председника Врховног суда Хананом Мелцером и врховном
тужиоцу Авихају Манделблиту суоченим, како је рекао са неоснованим и неодгворним
нападима, алудирајући на њихово противљење закону о камерама.

  

Мелцер и Манделблит су упозорили да би такав закон мого да подрије легитимитет
избора.

  

"Одбијам с гнушањем покушаје да се подрије поверење јавности у институције", рекао је
Ривлин који иначе ретко тако отворено критикује владу.

  

(Бета)
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