
Владимир Билчик: Предложене мере су изводљиве и могу помоћи да се створи клима поверења. Бојкот није решење
субота, 18 септембар 2021 15:18

Један од представника Европског парламента који су учествовали у
међустраначком дијалогу опозиције и власти у Србији, Владимир Билчик изјавио је
да документ о изборним условима који је разматран током последња два дана јесте
корак напред и да се нада да ће учесници бити ангажовани у спровођењу мера из
тог документа, иако разуме да њиме није свако задовољан у потпуности. Каже и да
је задовољан што је владајућа већина спремна на спровођење мера.

  

  

Он је новинарима рекао да су састанци који су одржани јуче и данас у оквиру
међустраначког дијалога, део процеса који је почео пре више месеци и „који нас је све
покренуо и одвео до тога да се направи неки помак“, рекао је Билчик.

  

Нагласио је да је дијалог важан део европског пута и перспективе Србије и да се нада
да у том духу може да буде настављена сарадња са партнерима из Србије.
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„Ми смо израдили документ на основу повратних информација које смо добили од
учесника у међустраначком дијалогу. У том документу ми смо идентификовали низ
конкретних мера које би помогле Србији да унапреди политичке услове за наредне
изборе“, рекао је Билчик и најавио да ће тај документ бити доступан јавности.

  

Истиче и да сматра да су предложене мере изводљиве и да би могле да помогну да се
створи „једна клима поверења“, те да се политика промени у корист грађана, у складу са
стандардима ЕУ.

  

„Документ ће вам бити на располагању, њега су предложили кофасилитатори, а желели
бисмо да позовемо све који су учествовали у међустраначком дијалогу да активно раде
на спровођењу садржаја овог документа. Сматрамо да је ово јако важан искорак и да би
добро било да свако ради на томе“, каже.

  

Он је најавио да ће ЕП наставити да пратимо спровођење мера овог процеса и да су
европосланици спремни да се због тога врате у Србију.

  

„Разумемо да није свако задовољан у потпуности и да имају одређена питања, али
сматрамо да ово јесте корак напред и надамо се да ће учесници бити ангажовани у
спровођењу мера“, додао је.

  

Каже и да у ЕП сматрају да бојкот институција и избора није начин да се оствари
напредак када је реч о европском путу Србије. „Надам се да ће сви имати то на уму у
предстојећим недељама“, додао је.

  

„Верујемо да је то одлучујуће у смислу демократије у овој земљи, али и одлука које ће
уследити о Србији на њеним европском путу“, истакао је Билчик.

  

(Данас)
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