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Земље Квинте поздравиле су национални референдум о уставним променама у
Србији 16. јануара и позвале владу Косова да дозволи Србима на Косову да
остваре право гласања на изборима и изборним процесима у складу са устаљеном
праксом.

  

  

Француска, Немачка, Италија, Уједињено Краљевство, САД и Европска унија
поздрављају референдум о уставним променама у Србији 16. јануара као кључни корак у
јачању независности правосуђа и унапређењу транспарентности и ефикасности
институција владавине права у земљи, наводи се у заједничком саопштењу.

  

Верујемо да су ове реформе корак напред ка усклађивању Србије са стандардима
Европске уније које ће подржати процес приступања Србије ЕУ, истичу чланице Квинте.

  

Охрабрујемо све грађане Србије да учествују у референдуму и верујемо да је важно да
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грађани с правом гласа имају могућност да гласају на изборима и референдумима.

  

Са жаљењем констатујемо да косовска влада није дозволила Организацији за европску
безбедност и сарадњу (ОЕБС) да прикупља гласачке листиће гласача који живе на
Косову на предстојећем референдуму у складу с ранијом праксом.

  

Заједничка изјава поводом предстојећег референдума у Србији

Joint Statement on Serbia’s January 16 Referendum https://t.co/fwRPIP2cCF

— Američka ambasada (@USEmbassySerbia) January 14, 2022    

Позивамо владу Косова да дозволи Србима на Косову да остваре право гласања на
изборима и изборним процесима у складу са овом устаљеном праксом, наводи се у
саопштењу Квинте.

  

Позивамо владе Косова и Србије да се суздрже акција и реторике које дижу тензије и да
се конструктивно укључе у дијалог посредством ЕУ.

  

Важно је да обе владе постигну напредак ка свеобухватном споразуму који откључава
европску перспективу и повећава регионалну стабилност, наводи се у саопштењу
земаља Квинте.

  

(Данас)
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