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"Позивамо све политичке партије да учествују на изборима, да их не бојкотују, мислимо
да је то неопходно за Србију, за српски народ. И са овог места упућујем ту поруку - да
демократија функционише ако сви учествујемо у њој", рекао је европски комесар за
проширење Оливер Вархеји. Предуслов је да постоји слободан јавни простор и слободни
јавни медији, истакли су Тања Фајон и Владимир Билчик. Вархеји је, на питање да ли
постоје услови за фер и поштене изборе у Србији, одговорио - "стижемо ка томе".

  

  

Известилац Билчик навео је, на заједничкој конференцији са Вархејијем и Тањом Фајон,
да су ту да покажу да је проширење врло високо на дневном реду свих европских
институција.

  

"Пратимо комесара на његовој првој посети Србији, после излагања ревидиране, нове
стратегије, која ће бити један од кључних одговора, кључан начин да се европска
политика проширења представи као нови успешни подухват Уније који ће се дешавати
овде деценије. И то је прва порука - овде смо да кажемо да је проширење ЕУ врло
високо на дневном реду свих европских институција и заиста желимо да изградимо
поверење у политику проширења ЕУ, и надамо се да ће то поверење бити прихваћено,
препознато и да ће на исти начин одговорити наши партнери и партнери овде у Србији",
рекао је известилац ЕП за Србију Владимир Билчик.

  

Билчик је подвукао да су много слушали о свему што се дешава и додао да је сврха ове
посете да чују од политичких актера, грађанског друштва, уопште, шта је постигнуто,
након три рунде дијалога.
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Са свих страна, од грађанског друштва, политичких актера, медија, чујемо да постоји
један врло низак ниво поверења у институције и уопште у оно што се дешава у јавном
простору, рекао је Билчик. Додао је да су спремни и вољни да се и ова ситуација
побољша, да ће наставити да ради на томе са Тањом Фајон. Свака прилика треба да се
искористи да би избори били успешни, све до самога дана гласања треба све могућности
искористити, додао је. "Предуслов је да постоји слободан јавни простор и слободни јавни
медији", истакао је Билчик.

  
  

Наша заједничка порука је, да би направили све што је могуће, да би вратили поверење у
институције, да би вратили поверење грађанима у цео процес предизборне кампање, и
наравно да би створили услове не само за фер и демократске изборе, већ и услове за
плуралне, слободне и професионалне медије

    

Известилац је навео да ово није њихова последња посета, "поготово после избора",
додајући да је међупарламентарни дијалог веома битан. Он може да буде коришћен као
платформа за разговор о реформама, додао је.

  

Посланица ЕП Тања Фајон, која је и шеф делегације у Парламентарном одбору за
стабилизацији и придруживање ЕУ и Србије, каже да су били задовољни у децембру,
када су видели неке помаке, али да је данас главна порука коју имају "слобода медија,
слобода медија, слобода медија".

  

"Чини се да је то неки најзначајнији услов и за ове који су данас још увек у бојкоту. Наша
заједничка порука је, да би направили све што је могуће, да би вратили поверење у
институције, да би вратили поверење грађанима у цео процес предизборне кампање, и
наравно да би створили услове не само за фер и демократске изборе, већ и услове за
плуралне, слободне и професионалне медије. Порука је да још увек има могућности да
се побољшавају услови за све, и још увек желим да остану отворена врата у дијалогу, да
се опозиција која је у бојкоту врати за сто и можда изађе на изборе", навела је Фајон.

  

Истакла је да се нада да ће вечерас и сутра имати прилику да разговарају са свим
политичким актерима, како би видели шта се дешава и шта "смо постигли". И да учинимо
да избори буду демократски, фер и поштени и да грађани имају уверење да смо и ми из
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ЕУ ту да нудимо подршку земљи, додала је.

  

Репортерка Н1 је подсетила на недавне речи Тање Фајон - да је чињеница да су
демократија и слобода медија озбиљно угрожени у овој земљи - и упитала је да ли
постоје услови за фер и поштене изборе у Србији и да ли би позвала све политичке
странке да у њима учествују, а одговор је дао европски комесар Вархеји, који је на то
рекао "мислим да су слободни и фер избори - ту".

  

"Можемо да кажемо да су услови испуњени, али то мора бити пренето грађанима.
Разумем да парламент ради на испуњењу својих задатака, тренутно је у току процес за
попуњавање слободних места у РЕМ-у, парламент ради на томе и радиће на томе идуће
недеље, дакле стижемо ка томе", закључио је Вархеји.

  

Вархеји је, на питање новинара, рекао да је на састанку са председником Александром
Вучићем и о изменама изборног процеса, такође и са председницом Скупштине. "Рекао
сам им да промене у последњем тренутку нису најбољи начин, рекли су ми да је ово
подржао цео парламент, скупштина и да то не би требало да буде предмет бриге", рекао
је, додајући да у различитим политичким системима постоји различити нивои за цензус.

  

Кључно је то да постоји јасна подршка за то у парламенту, ако се сви сложе и ако је то
прихваћено, онда је то у реду, навео је комесар.

  

(Н1)
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