
Владимир Билчик и Тања Фајон позвали опозицију да делегира представника у надзорно тело
субота, 23 октобар 2021 10:05

Известилац Европског парламента за Србију Владимир Билчик и посланица у
Европском парламенту Тања Фајон позвали су опозиционе партије, које су уз
њихово учешће биле у дијалогу са властима о изборним условима, да делегирају
представника у Привремено надзорно тело за медије.

  

  

У писму упућеном на адресе Странке слободе и правде, Демократске странке, Покрета
слободних грађана, Не давимо Београд, Заједно за Србију и Покрета за промене, они их
„охрабрују“ да председнику Скупштине Србије до 25. октобра одреде свог члана, „који
испуњава највише стандарде професионалног и личног интегритета“.

  

Подсећају да је у међустраначком дијалогу, који је са европарламентарцима одржан 17.
и 18. септембра у Београду, договорено 16 различитих мера за побољшање изборних
услова, заснованих на ставовима „свих учесника у процесу дијалога“.
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„Желели бисмо да вас охрабримо да активно учествујете у примени ових мера које
би могле да помогну побољшању услова за предстојеће изборе у Србији“, поручили
су Билчик и Фајон у писму у које је ФоНет имао увид.

  

То се посебно односи на формирање Привременог надзорног тела, додају
европарламентарци и наводе да опозиционе странке и платформе могу предложити
чланове овог тела да би се, уочи избора, обезбедио бољи надзор рада медија.

  

Како би се обезбедила адекватна заступљеност опозиције у Привременом надзорном
телу и тиме допринело побољшању изборних услова у Србији, истиче се у писму,
„позивамо вас да брзо доставите ваш предлог одговарајућег кандидата који испуњава
највише стандарде професионалног и личног интегритета“.

  

Билчик и Фајон прецизирају да би тај предлог председнику Скупштине Србије требало
доставити до 25.октобра и истичу да би веома ценили ако би копија дописа била и њима
достављена.

  

Успостављање бољих услова за политичку утакмицу примарна је одговорност
државних власти и институција, али је и „ваша улога, као опозиционих снага, од
највећег значаја“, истиче се у писму.

  

„Дијалог, комуникација и сарадња међу различитим политичким снагама су кључни за
демократски развој наших друштава и грађана које представљамо“, закључују Билчик и
Фајон.

  

(Н1)
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