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Председник Русије Владимир Путин изјавио је да ће гласање о изменама Устава бити
одржано 1. јула.

  

  

Путин је на састанку радне групе за припрему предлога за измену Устава Русије рекао
да сматра да се ситуација са вирусом корона у Русији постепено стабилизује и да је
време да се врати на рад на уставним амандманима.

  

„Све у свему, заједно смо успели да решимо главни задатак – да спречимо ширење
ситуације по негативном сценарију, што нам омогућава да се вратимо у нормалан живот“,
рекао је Путин на састанку радне групе за припрему предлога за измену Устава Русије.

  

„То омогућава да се вратимо у нормалан живот. Ситуација се, како видимо, постепено
стабилизује. Стога је потребно да се вратимо на заједнички рад на изменама Устава“,
објаснио је Путин.
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Путин је обратио пажњу на чињеницу да су идеје неких измена Устава Русије толико
потребне, да су почеле да се спроводе чак и пре него што су ступиле на снагу.

  

„А то говори о томе да предложени амандмани потребни условима нашег садашњег
живота“, рекао је шеф државе.

  

Председник је додао и да је постојала идеја да се гласање о уставним променама одржи
истог дана када и Парада победе, али да он сматра да то не треба мешати, јер је то
„посебна прекретница у животу земље“.

  

Председник Русије је у јануару 2020. године предложио низ измена у основни закон
земље који ће овај документ учинити усклађенијим са савременим потребама. После
расправе радне групе о изменама Државна дума Русије је 11. марта усвојила предлог
закона који је дао Путин. Истог дана предлог је одобрио Савет Федерације. Након тога
руски председник потписао је указ којим се налаже да гласање о изменама Устава буде
22. априла, али је овај датум касније одложен због пандемије вируса корона.

  

(Спутњик)
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