
Владимир Билчик: Црна Гора се неће приближити ЕУ уколико не буде реформе, важно је да црква буде одвојена од државе
среда, 30 септембар 2020 19:00

Шеф Делегације Европског парламента за Црну Гору, Владимир Билчик, изјавио је да
Црна Гора мора да "потрчи" у преговорима с Европском унијом (ЕУ), јер ако не предузме
реформе, неће напредовати ка ЕУ, а рекао је и да је важно да црква буде одвојена од
државе.

  

  

“Црна Гора је била предводница у преговорима са ЕУ, има отворена сва преговарачка
поглавља, али само неколико привремено затворених, и то је проблем”, навео је он.

  

 “Уколико не буде реформе, Црна Гора се неће приближити ЕУ. Све је у рукама нове
владе и свих институција Црне Горе, па би било добро видети да су у том смислу јасни
циљеви и посвећеност нове владе у односу на чланство у ЕУ”, рекао је Биилчик у
интервју за Радио Слободна Европа.
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На питање о учешћу Српске православне цркве (СПЦ) у изборном и постизборном
периоду, као што су преговори уочи формирања новог парламента, Билчик је рекао да је
религија важан део сваког друштва, али је указао и на праксу ЕУ у вези с тим.

  

“Важно је сачувати слободу вероисповијести, али је истовремено важно да имамо јасну
одвојеност цркве и државе. То је део политичке праксе широм ЕУ, и то сматрамо
праксом која би требала да постоји и у земљама-кандидаткињама”, рекао је Билчик.

  

Нагласио је да је “важно да постоји узајамно поштовање независности државних
институција од стране цркве, и обратно. Дакле, политичке одлуке о будућности Црне
Горе треба да донесу политичари и политичке партија и грађани који су их изабрали”.

  

Коментаришући критике Демократске партије социјалиста (ДПС) да ЕУ није, како су
навели, адекватно реаговала на мешање Србије и СПЦ у црногорске изборе, Билчик је
рекао да је више пута поручивао да предизборна кампања треба да буде слободна и
фер.
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   “Још чекамо коначни извештај посматрачке мисије ОЕБС (Организација за европскубезбедност и сарадњу) у којем ће бити оцењен изборни процес, укључујући и кампању”,навео је он.  “Пакет проширења ће такође укључивати оцену политичке ситуације у Црној Гори.Пратили смо све што се догађало, анализирали и изражавали забринутост, али, на крајукрајева, политичке одлуке, политичка кампања и политичке промене су у рукамањихових актера и грађана у Црној Гори”, истакао је Билчик.  Он сматра да се мора раздвојити улога ЕУ у процесу проширења од политичке утакмицеу некој земљи.  “Ни у којем случају се не може прихватити да ЕУ на било који начин може бити крива заисход избора у било којој трећој земљи, што укључује и земље-кандидаткиње, па и ЦрнуГору”, рекао је он.   “Из трагичних догађаја деведесетих година сви морају научити историјске лекције” –одговорио је Билчик на питање о томе да ли види опасност од сукоба у региону, о којој јенедавно говорио председник Црне Горе Мило Ђукановић, када је позвао на заштитуевропског простора од потенцијално новог рата на Балкану.  Билчик у тој изјави Ђукановића види потребу за оним за шта се и он залаже ЕУ иЕвропском парламенту: за регионалну сарадњом међу земљама и етничким групама наЗападном Балкану.  “Наша политика је проширење са значајним фокусом на помирењу, регионалној сарадњии способности регионалних актера да налазе заједничка решења за конфликте. У томсмислу, конфликт се мора спречити, јер то, наравно, није начин којим ће може кретатика европској перспективи”, закључио је Билчик.  Нову парламентарну већину од 41 посланика у парламенту Црне Горе који има 81 место,чине коалиције “За будућност Црне Горе” (27 посланика), “Мир је наша нација” (10) и“Црно на бијело” (четири посланика) које предводе Здравко Кривокапић, Алекса Бечић иДритан Абазовић.  (Бета)  
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