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 На оптужбе да је радни документ о изборним условима у Србији настао у сарадњи са
српским властима, а на штету опозиције, представник Европског Парламента Владимир
Билчик рекао је за Н1 да одбија да га увуку у домаће политичке обрачуне. "Ми
представљамо Европски парламент, помажемо дијалог и пажљиво смо слушали свакога,
документ је плод тешког рада", истакао је Билчик у разговору са европским дописником
Н1 Николом Радишићем. Он је оценио да је направљен "солидан документ", а на
директно питање да ли би учествовао на изборима да је опозиција у Србији - одговорио
је потврдно.

  

„На процесу међустраначког дијалога у Србији радимо већ месецима. Кренули смо са
другом фазом дијалога у марту, било је тешко, али провели смо небројене сате
разговарајући са свим релевантним политичким актерима из Србије. Разговарали смо са
онима који су у Народној скупштини, и са овима што нису у парламенту. Са онима који су
бојкотвали изборе и са онима који су спремни да учествују“, рекао је Билчик за Н1.
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Додаје да су европарламентарци на самом почетку дијалога ставили до знања да желе
да се направи најбољи могући договор пред предстојеће изборе.

  

„Једна од ствари коју смо имали у виду је да треба да имамо споразум најкасније шест
месеци пре избора. У овом тренутку је јасно да ће до избора готово сигурно доћи
почетком априла. Приближавамо се крају септембра, па је крајње време да се постигне
један број конкретних корака како бисмо могли да побољшамо услове за политичку
утакмицу“, навео је гост Н1.

  

Према његовим речима, циљ разговора је био да се свима обезбеде једнаки услови за
учествовање на предстојећим изборима. Напомиње да је саговорницима у Србији јасно
стављено до знања да се европарламентарци неће враћати како би дискутовали о неком
другом документу.

  

„Тих неколико дана је било веома напорно. Ипак, није да нисмо ништа постигли. Пре
неколико недеља нисмо имали ништа у рукама. Са свима смо се ангажовали по циљу
постизања споразума, и имамо 16 конкретних тачака, што је много више него што смо
имали пре неколико недеља. Имамо врло солидан радни документ и направили смо
простор за опозицију да се врати“, истакао је Билчик.

  

Према његовим речима, опозиција има шансу да учествује у Изборној комисији и да буде
ангажована у припреми новог Правилника за јавни сервис.

  

Документ омогућава повратак опозиције у политичку утакмицу

  

„Разумем да нису сви задовољни и срећни, али то је природан исход. Важно је рећи да
се не враћамо да преговарамо о новом документу. Вратићемо се да проверимо како иде
спровођење… Документ је реалистичан“, нагласио је саговорник Н1.

  

Нада се да ће се избори одржати уз присуство свих политичлких снага, као и да ће

 2 / 3



Владимир Билчик: Документ о изборним условима је солидан, да сам опозиција у Србији учествовао бих на изборима
среда, 22 септембар 2021 14:38

Скупштина Србије бити репрезентативнија.

  

„Оно што смо саставили је по нама реалистичан, могућ и спроводив исход, имајући у виду
реалност у политици Србије. Ситуација у расподели моћи је потпуно асиметрична. Имате
владајућу већину која потпуно контролише институције, и то је резултат, између и
осталог, и претходних избора, на којима опозиција није учествовала. Мислим да наш
документ омогућава повратак опозиције у политичку утакмицу“, напомиње Билчик.

  

Додао је да ће се представници ЕП потрудити да све оно што је написано у документу
буде испоштовано и спроведено током избора.

  

„Када смо кренули у ове разговоре, укључујући и оне са владајућом већином, било је
више црвених линија, и успели смо да их пређемо. Знамо да исход није савршен, нема
потпуно задовољних, али смо ипак померили ствари. Сачекаћемо одговор опозиције…
Разумем да постоји незадовољство на политичкој сцени, али ми само тражимо директно,
поштено и отворено учешће“, рекао је Билчик.

  

Он је навео да делегација ЕП очекује да добије позив како би пратила предстојеће
изборе у Србији.

  

„Надам се да опозиција може да искористи простор који смо документом створили…
Уколико опозиција одлучи да бојкотује изборе, не само наш процес, већ и наредне
изборе, не видим како је могуће да се било шта промени у корист грађана Србије“,
закључио је Билчик.

  

(Н1)
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