
Владимир Путин: Избори у Русији протекли строго у складу са законом, Јединствена Русија остаје лидер
недеља, 26 септембар 2021 15:30

 Председник Русије Владимир Путин честитао је странци „Јединствена Русија“ на
убедљивој победи на изборима за Државну думу, истакавши да су избори били отворени
и у складу са законом.

  

Путин је на почетку састанка са руководствима политичких странака које су ушле у
Државну думу поручио:

  

„Састав Државне думе одредили су држављани Русије који су остварили своје уставно
суверено право, а сами избори су били отворени, одржани су строго у складу са законом
и уз високу излазност. Више од половине бирача у земљи су учествовали у њима. С тим у
вези желео бих још једном да захвалим становницима Русије што су дошли на бирачко
место, што су гласали од куће или, где је постојала таква могућност, електронским
путем“, изјавио је Путин.

  

Како је истакао, „Јединствена Русија“ је доказала да је и даље лидер.
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Путин је на састанку са политичким странкама рекао да изабрани парламентарци, без
обзира на страначку припадност, безусловно морају да испуне сва предизборна
обећања, истакавши да предстоји интензиван свакодневни рад, јер се улога Доњег дома
парламента значајно повећала, а с њом и одговорност.

  

Руски председник је саопштио који су задаци пред новом сазивом Думе. Неки од њих су:

  

– Свести сиромаштво на минимум

  

– Побољшати услове за живот, развој, школовање, исхрану деце у породицама са ниским
приходима

  

– Побољшати и учинити приступачнијим савремено образовање и здравствену заштиту

  

– Наставити са структурним променама у привреди у корист високотехнолошких грана
индустрије.

  

Састав Доњег дома формирало је пет странака: „Јединствена Русија“, „Комунистичка
партија Русије“, „Праведна Русија – За правду“, ЛДПР и „Нови људи“.

  

„Први пут након избора 1999. године у Думи ће бити више од четири фракције, што
такође указује на демократичност изборних правила и процедура, о развоју демократије
у нашој земљи и о томе да различите политичке снаге имају шансе да се покажу“,
истакао је руски лидер.

  

(Спутњик)
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