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 Договорили смо се да избори не буду у марту, већ да се председнику Србије остави да у
оквиру онога што му Устав и закон дозвољавају одлучи да они буду одржани у крајњем
року, рекла је председница Скупштине Србије Маја Гојковић.

  

  Моја оцена је да смо после низа разговора у ове три рунде успели да у кратком
времену усвојимо, или смо у фази усвајања закључака које смо договорили, казала је
Гојковић.   

Она је на конференције за медије, после дашањних међустраначких разговора о
побољшању изборних услова, рекла да су стигли предлози за Надзорни одбор
Скупштине Србије који ће бити размотрени на следећој седници, додавши да је бирачки
списак транспарентан и да су усвојене и измене закона које се односе на
функционерску кампању.

  

Гојковић је истакла и да је договорено да се изаберу чланови РЕМ-а.

  

Кнут Флекенштајн: У дијалогу власти и опозиције постигнуто је доста, надам се да
ће они који су најавили бојкот променити своју одлуку

  

Посредник Европског парламента Кнут Флекенштајн изјавио је да у дијалогу власти и
опозиције о изборним условима у Србији није постигнуто "све за свакога", али је
постигнуто доста и изразио наду да ће они који најављују бојкот размислити још једном,
уз напомену би им он био захвалан да промене одлуку.
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Флекенштајн је поручио да је заједничка порука представника Европског парламента
као посредника у дијалогу да бојкот није добар пут.

  

Флекенштајн је рекао да је можда највећи успех постигнут у промени чланова РЕМ,
односно биће изабрано пет нових лица што чини већину у том телу од девет чланова.

  

(Фонет)
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