
Заказано ванредно заседање Скупштине Црне Горе за 2. септембар. На дневном реду гласање о неповерењу Влади и разрешењу председнице Скупштине Данијеле Ђуровић
среда, 17 август 2022 18:07

Скупштина Црне Горе ће 2. септембра на ванредном засиједању гласати о
неповјерењу Влади и предлогу за разрјешење предсједнице Скупштине. Сједницу
је, како је саопштено из парламента, заказала предсједница Скупштине Данијела
Ђуровић.

  

  

Подсјећамо, посланици Демократског фронта, Покрета за промјене, Демократске Црне
Горе, Демоса, Праве и Уједињене Црне Горе поднијели су иницијативе за изгласавање
неповјерења Влади и смјену предсједнице Скупштине Данијеле Ђуровић.

  

Они су затражили да се ванредна сједница парламента, на којој би се о томе гласало,
закаже за 2. септембар.
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У иницијативи за изгласавање неповјерења Влади наводи се да Влада нема подршку у
парламенту, што је неопходно констатовати и гласањем о тој иницијативи.

  

“Самим тим, не постоје елементарни политички предуслови за њено даље
функционисање и опстанак. 43. Влада формирана је прекомпоновањем политичке сцене
која је била актуелна након избора 30. августа”, наводи се у иницијативи.

  

Како се додаје, Влада је одвела државу у дубоку нестабилност и тешку политичку,
друштвену и институционалну кризу.

  

У иницијативи за смјену Ђуровић каже се да је њено предсједавање обиљежило
континуирано кршење аката којима се уређује начин функционисања Скупштине.

  

“Недопустиво је да онај ко је задужен да се стара о досљедном спровођењу процедура у
највишем законодавном дому, крши исте, спроводи анархију, онемогућава започети
дљалог о деблокади институцља у правосуђу и тужилаштву и изради изборног
законодавства, директно угрожавајући европски пут Црне Горе”, наводи се у тој
иницијативи.

  

Додаје се да је Ђуровић, на сједници Савјета за одбрану и безбједност, својим гласом
пресудно утицала да се смијени наченик Генералштаба Војске Црне Горе.

  

Почетак сједнице заказан је за 12 сати.

  

(РТЦГ, Вијести)
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