
Русија: Владимир Путин послао парламенту пакет уставних амандмана, који критичари Кремља оцењују као „његов покушај да обезбеди себи доживотну владавину“
уторак, 21 јануар 2020 00:41

Председник Русије Владимир Путин послао је у парламент пакет уставних амандмана
који се углавном тумачи као његов покушај да обезбеди себи останак на власти знатно
после истека мандата 2024. године.

  

  

Путин је уставне промене први пут представио у среду у обраћању нацији, наводећи да
је њихов циљ да повећају улогу парламента и ојачају демократију.

  

С друге стране, критичари Кремља оцењују да је смисао уставних промена да омогуће
Путинову доживотну владавину.
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Доњи дом руског парламента, који је под Путиновом контролом, потврдио је данас да је
примио од Кремља предлог закона о уставним променама. Посланици ће о предлогу
расправљати на седници у четвртак. Путин (67) је на власти више од 20 година, дуже од
било ког руског или совјетског лидера после комунистичког диктатора Јосифа
Висарионовича Стаљина, који је земљом владао од 1924. до смрти 1953. године.

  

Према постојећем закону, Путин по истеку садашњег, његовог четвртог и другог
узастопног председничког мандата, нема право да се поново кандидује.

  

Аналитичари наводе да би промене које је Путин најавио могле да му омогуће да остане
на власти тако што би прешао на позицију шефа Државног савета или на позицију
премијера, после повећања овлашћења парламента и владе, уз ограничавање моћи
председника државе.

  

Путинови амандмани укључују предлог да се уставу да јасан приоритет над
медјународним правом, што се тумачи као одраз незадовољства Кремља пресудама
Европског суда за људска права према којима је Русија одговорна за кршења људских
права.

  

Један од предлога је и да највиши владини званичници не смеју да имају држављанства
других земаља нити дозволе за боравак у њима. Пре него што парламент буде гласао о
предложеним променама, њих ће уз посланике размотрити и радна група коју је
формирао Путин.

  

У истом дану када је најавио промене Устава, Путин је на место премијера Дмитрија
Медведева који је осам година био на челу владе, поставио директора пореске управе
Михаила Мишустина.

  

(Бета)
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