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Чешки премијер Андреј Бабиш признао је данас победу опозиционих конзервативаца,
демохришћана и либерала из коалиције Заједно на парламентарним изборима у петак и
данас и честитао њеном лидеру Петру Фијали али је рекао да ће ипак покушати да
састави владу, ако председник Чешке Милош Земан одржи обећање и понуди му то.

  

  

„Против нас је било пет странака са јединим програмом да уклоне Бабиша. Чудо је што
смо остварили и овакав резултат. Истина је да нисмо рачунали да ћемо бити поражени.
Честитам Фијали за сјајан финиш, мобилизацију бирача, изашло је пет одсто више
бирача него на претходним изборима“, признао је пораз на конференцији за новинаре
Бабиш.

  

Након пребрајања 99,96 одсто гласова на парламентарним изборима у Чешкој победила
је коалиција Заједно са 27,78 одсто гласова, друга је странка АНО премијера Бабиша са
27,13 одсто гласова, за њима коалиција Пирата и независних градоначелника са 15,60
одсто гласова.
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У Посланичком дому међу 200 посланика своје ће имати још само радикални
националисти из странке Слобода и директна демократија који су освојили 9,56 одсто
гласова, док остале странке, први пут у историји и социјалдемократе и чешки комунисти
нису успели да пређу изборни праг од пет одсто.

  

Иако коалиције Заједно и ПиратиСТАН имају већину од 108 посланика и поновили су да
ниједна од странака у њима нема намеру да улази у евентуалну владу са Бабишом, већ
да ће заједно формирати владу Бабиш је данас рекао да ће прихватити ако му
председник Земан повери мандат да покуша да састави владу.

  

„Ми смо појединачно најјачи субјект. Можда ћемо имати и један мандат више. Видећемо
како ће одлучити председник. Речено је да ће разговори бити у среду, да ли ће ми
поверити да саставим владу или не видећемо“, казао је Бабиш.

  

Чешки премијер рекао је да би тај покушај прихватио и почео преговоре са победником
избора, коалицијом Заједно али да свакако неће преговарати са Пиратском странком из
друге коалиције.

  

„Ако завршимо у опозицији наставићемо даље. АНО није пројект за једнократну
употребу. Ми смо изгубили због Прага, Праг нас је поразио, Праг не подноси Бабиша.
Ако ми председник да мандат ја ћу преговарати“, рекао је Бабиш.

  

Чешку због одлуке председника Земана да игнорише обичај да се покушаји да саставе
владу даје странкама или коалицијама које могу да обезбеде већину у парламенту чекају
по оцени аналитичара месеци када ће се водити бесплодни преговори а владаће
досадашња Бабишова влада у оставци.

  

(Бета)

  

Видети још:  Чешка: Неочекивани преокрет на парламентарним изборима, тесно
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води коалиција уједињене опозиције „Заједно“ са 27,6% испред странке премијера
Андреја Бабиша која је освојила 27,2% гласова

  

Парламентарни избори у Чешкој: Након пребројаних гласова са две трећине
биралишта, води владајућа странка АНО премијера Андреја Бабиша са 29,4 одсто
гласова
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