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МАЛИ ЕТНИЧКИ ПАРТИИ

ВЛАСТА СЕ' ПОБЛИЗУ ДО БАДЕНТЕР
Претставниците на помалите етнички партии ќе го поддржат
изборот на петте члена на Судскиот совет, најави Иван
Стоиљковиќ од Демократската партија на Србите . Најавата
следи по одлуката на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ
да им понудат загарантирани пратенички места. Со тоа
премиерот Никола Груевски ќе го обезбеди потребното
Бадентерово мнозинство за докомплетирање на Судскиот
совет, кој веќе четири месеци е заглавен во Собранието. И
министерот за правда Михајло Маневски завчера по кој знае
кој пат апелираше пратениците да го изберат Судскиот
совет.
- Во ВМРО-ДПМНЕ се согласиле да понудат загарантирани
пратенички места за помалите етнички заедници. Сега
Груевски е на потег. Очекуваме Владата да достави предлог
до Собранието за измени на Законот за изборот на
пратеници. Со тоа владејачкото мнозинство ќе има
поддршка при гласањето со двојно мнозинство за Судскиот
совет и за сите други закони за кои е потребен
Бадентеровиот принцип - вели Стоиљковиќ.
Тој додава дека така ќе има Бадентерово мнозинство со
потребните 18 гласа без пратениците на ДУИ. Според
собраниската математика, владејачкото мнозинство има
сигурен Бадентер бидејќи 11 гласа се на пратениците на
ДПА, еден на независниот Фадил Сулејмани, пет
обезбедуваат Стоиљковиќ, Ќенан Хасипи, Хади Незири,
Неждет Мустафа и Есад Рахиќ и еден на Абдулади Вејсели
од ПДП.

Стоиљковиќ вели дека за поддршка на Владата нема да
инсистираат во пакет да ги добијат и двете други барања агенција за малцински и човекови права и закон за заштита
на припадниците на помалите етнички заедници.
Пратениците Срби, Турци и Роми ќе бараат Груевски само да
се обврзе дека ќе се формира агенција и ќе се донесе закон
за малцински права.
Дознаваме дека претставниците на помалите етнички
заедници ветиле поддршка и за закон за употреба на
јазиците. Тие се' уште не се изјаснуваат дали би станале дел
од власта, но велат дека го поддржуваат реформскиот курс
на Владата.
Мариела Трајковска

