
Сем Фабрици: Крајња оцена успешности побољшања изборних услова биће могућа тек пошто се избори званично распишу и почне предизборна кампања
четвртак, 13 фебруар 2020 22:34

Шеф делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици изјавио је да ће, иако представници
Европског парламента од августа 2019. године посредују у разговорима власти и
опозиције у Србији да би се побољшали изборни услови, крајња оцена о успешности тог
процеса бити могућа тек пошто се избори и званично распишу и почне предизборна
кампања. Ту оцену ће, додао је Фабрици, дати канцеларија ОЕБС-а.

  

  

Фабрици је гостујући на РТВ-у рекао да оно што може сада да каже јесте да је реформа
на побољшању изборних услова почела, да је усвојен низ измена закона, и да се полако
примењује оно што је обећано током преговора у којима су учествовали и
европарламентарци.

  

„Порука је да се настави испуњавање свих услова, приступ медијима је област у којој још
ствари треба да се уради. Избори тек треба да се распишу, а Мисија ЕУ, као и Европски
парламент ће посматрати изборе и сви могу да кажу да је то добар корак напред“,
оценио је Фабрици.
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Он је коментаришући смањење цензуса са пет на три одсто три месеца пред изборе
рекао да је став Делегације ЕУ јасан и да „према међународним стандардима и
међународним организацијама, као што је Венецијанска комисија, у последњој години
пред изборе није добро мењати законе, нарочито ако томе не претходи јавна расправа“.

  

Амбасадор ЕУ у Србији је навео и да „увек слуша све који му се обрате“, нарочито ако су
писма упућена њему лично, као и да како разговара са властима тако и с „опозицијом
која хоће да изађе на изборе, као и са опозицијом која на изборе неће да изађе“.

  

„У протеклих седам месеци Европски парламент је вредно радио с целокупном
опозицијом и с властима на унапређењу изборних услова и ми ћемо посматрати како ће
се спровести оно што је договорено. Србија је на путу ка чланству у ЕУ и ми ћемо
наставити да и даље посвећујемо пажњу владавини права, што је широка област која се
бави различитим питањима која немају сва везе са изборима", рекао је Фабрици.

  

Он је рекао и да ће велики део годишњег извештаја о владавини права у Србији за 2020.
годину бити управо о примени препорука за остваривање бољих предизборних услова.

  

„Свако има легитимну стратегију, тако да ми не треба да говоримо људима шта треба да
раде. Ми верујемо да је демократија кључна ствар и да је парламент место где се
остварује демократија, радили смо са Скупштином на унапређењу изборних услова зато
што верујемо да избори треба да се спроведу и да сви на њима треба да учествују. Ако
ме питате да ли људи треба да учествују на изборима, ја кажем да“, рекао је Фабрици.

  

Подсетимо, од почетка прошле године, од када седнице парламента бојкотује део
опозиције који је најавио и бојкот избора, евидентни су потези владајуће странке да део
опозиције врати у парламент и обезбеди излазак на изборе.

  

Дошло је и до састанака о изборним условима, а након три рунде међустраначког
дијалога уз посредство европарламентараца договорено је да се изаберу недостајаћи
чланови РЕМ-а као и два нова, да се избори одрже што је законски могуће касније…
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О смањењу цензуса на овим дијалозима није било речи, а први је мењање изборног
прага за улазак у парламент са досадашњих пет на три одсто поменуо председник
Србије.

  

Смањење изборног цензуса на крају је и усвојила Скупштина Србије.

  

Ђилас: Ви сте део бриселске администрације која жмури на дешавања у Србији

  

Сем Фабрици је одговарајући на питање Инсајдера о тврдњама опозиције да ЕУ жмури
на поједине догађаје у Србији због Косова рекао да се са том тврдњом не слаже и да
Европски парламент активно ангажован у Србији. Драган Ђилас, председник Странке
слободе и правде, у отвореном писму упућеном шефу делегације ЕУ у Србији навео је да
је његова изјава „тачна баш колико и она да је ’европска интеграција Србије реалност’“.

  

Ђилас је, уз писмо доставио и фотографију с оценом испуњености услова за
придруживање држава региона Европској унији, али и 20 примера о томе шта се дешава
у Србији. Комплетан прилог можете видети на следећем линку.

  

„Не жмури цела ЕУ, има све више европских парламентараца који се занимају за
диктатуру у Србији, и који говоре о томе. Жмури само део бриселске администрације
чији сте део и Ви господине Фабрици“, стоји у Ђиласовој поруци.

  

(Бета, Инсајдер)
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