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 Европски комесар за проширење Оливер Вархељи охрабрио је данас током посете
Подгорици све стране на дијалог о Закону о слободи вероисповести како би се дошло до
решења прихватљивог свима.

  

„Свет вас посматра. Ово је важно питање за све, ја бих све охрабрио на дијалог и
налажење решења које би било прихватљиво свима“, поручио је европски комесар на
конференцији за медије после сусрета са црногорским премијером Душком Марковићем.

  

Вархеји је најавио да ће се током дана састати са митрополитом црногорско-приморском
Српске православне цркве (СПЦ) у Црној Гори, Амфилохијем.

  

Охрабрујући дијалог, он је понудио и помоћ Европске комисије.

  

 1 / 2



Оливер Вархељи у Подгорици: Власт у Црној Гори и СПЦ дијалогом о Закону о слободи вероисповести да дођу до решења прихватљивог свима
петак, 07 фебруар 2020 14:53

„Уколико можемо да вам помогнемо у том правцу, ту смо, и заиста би био приоритет да
се надје решење“, рекао је Вархеји, наводећи да је о том питању кратко разговарао са
премијером Марковићем.

  

Марковић је рекао да је Црна Гора „сигурно и стабилно окружење које се суочава са
негативном кампањом праћеном дезинформацијама“.

  

Председник Владе Црне Горе је казао да је Вархејлија упознао са писмом које је упутио
митрополиту црногорско-приморском Амфилохију и оценио „да је на тај начин
демонстриран капацитет да се дијалогом решавају проблеми“.

  

„Закон о слободи вероисповести је донет у складу са нашим сувереним правом да
регулишемо ову област у складу са најбољим међународним стандардима и праксом, те
препорукама Венецијанске комисије које смо уградили у текст закона“, казао је
Марковић.

  

Европски комесар И Марковић су разговарали И о предстојећим изборима у Црној Гори,
политици проширења ЕУ, те реформама потребним за достизања стандард Уније.

  

У том смислу Вархеји је поручио да се реформе морају убрзати, те да је Европска
комисија посвећена региону, а проширење „приоритет“.

  

Европски комесар борави у посети региону, у оквиру које је посетио и Црну Гору где ће
се срести са представницима државне власти, опозиције и СПЦ-а.

  (Бета)  
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