ИВАН СТОИЛКОВИЌ МУ ЗАБЕЛЕЖУВА НА ЕВРОАМБАСАДОРОТ
ФУЕРЕ ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА ПОЛИТИКА ЗА
ПОМАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

Скопје, 8 октомври (МИА) - Македонија е можеби единствената
земја каде што припадниците на помалите етнички заедници
длабоко протестираат поради политиката на евроамбасадорот
Ерван Фуере бидејќи не ја спроведе европска политика за
помалите етнички заедници, изјави денеска Иван Стоилковиќ
пратеник од Демократската партија на Србите.
Стоилковиќ му забележува на Фуере дека има три различни
ставови во врска со прашањето за изборните квоти за помалите
етнички заедници во Македонија, прашање што беше одложено на
вчерашната лидерска средба на која беше постигнат договор за
измени на Изборниот законик и на Уставот во делот на цензусот за
избор на претседател.
- Многу сме разочарани од однесувањето на високиот претставник
на Европската комисија кој на претседателот на Владата му рече
дека во овој момент треба да се исполнат препораките на
ОБСЕ/ОДИХР, а оти паршањето со гарантираните места може да се
тргне на страна. На тој начин ја охраби ДУИ да истрае во својот
предлог гарантираните места да се тргнат на страна, и, на крај,
кажувајќи ни нам дека ЕУ по тоа прашање нема став,
рече Стоилковиќ.
Тој смета дека претставниците на Европската унија во земјава не
го зеле предвид извештајот на специјалниот пратеник на ОБСЕ
Кнут Волебек, кој, според него, препорачал подобрување
на условите во изборното законодавство за припадниците на
помалите
етнички
заедници. Пратеникот
на
ДПСМ
исто
така забележува дека ДУИ го поддржала експозето на премиерот
Никола Груевски, во кое тој наведе дека еден од приоритетите на
Владата ќе биде подобрување на изборното законодавство во

однос на загарантираните места за помалите етнички заедници, а
сега ја повлекува својата поддршка, што за него не е неочекувано.
Пратеникот на Демократската партија на Турците Кенан
Хасипи изјави дека тие не отстапуваат од гарантираните места,
дотолку повеќе што добиле уверување од премиерот Груевски дека
прашањето ќе се реализира. - Ова прашање дополнително ќе се
разгледува. Не држат одредени дополнителни толкувања дека тоа
битно ќе го наруши односот меѓу македонскиот и албанскиот блок
и оти во прашање е бандетеровиот принцип на гласање.
Очекуваме да го видиме официјалниот предлог што ќе влезе во
владина процедура. Алтернативната варијанта на ДУИ не је чувме,
рече Хасипи.
- Бараме да имаме еднаков третман со другите. За ова прашање
добиваме дипломатски одговори дека тоа е внатрешно прашање,
иако сме сведоци оти за многу политички прашања меѓународната
заедница излегува со свое гледање на работите, наведе
пратеникот на ДПТМ.
Запрашана за забелешките изнесени за квотите на малцинските
заедници и ставот и пднесувањето на ДУИ, портапролката на
партијата Ермира Мехмети посочи оти квотите за помалите етнички
заедници не биле меѓу препораките на ОБСЕ и ОДИХР за измени на
Изборниот законик и оти за нив не се разговарало.
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