БЛЕРИМ БЕЏЕТИ, МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА
Изборните правила се подготвени со консензус

Работната група при предлагање на законските решенија се водеше од исполнување на
приоритетните препораки на ОБСЕ/ОДИХР, вели Беџети
Измените на Изборниот законик се во собраниска процедура, но опозицијата
искажува несогласувања со предложените измени. Велат дека власта нуди само
козметички измени. Сметате ли дека измените на Законот се суштински?
- Со измените се имплементираат приоритетните препораки дадени од ОБСЕ/ОДИХР
во делот на развивање механизми за заштита кои ќе осигураат доволно одвојување на
државните од партиските структури, појаснување и надминување на недостатоците и на
двосмисленоста на одредени одредби од Изборниот законик и заштита со правни
механизми од незаконското финансирање на изборната кампања, кои се од суштинско
значење. Опозицијата, која беше дел од работната група, не достави конкретни идеи за
предложените измени. Нејзините коментари беа само во делот од препораките кои со
овие предлог-измени не се имплементирани.
И ОБСЕ/ОДИХР оцени дека не се прифатени голем дел од нивните препораки, за
техничките должности на функционерот, како и за разликите во донациите меѓу
правните и физичките лица... Зошто не ги имплементиравте овие забелешки?
- По добивање на неофицијалните коментари од ОБСЕ/ОДИХР, Министерството ги
дефинира неопходните активности кои член на влада и заменик-министер ќе ги
извршуваат во рамките на техничкото извршување на функцијата. Во однос на
препораките за разликата во донациите меѓу правните и физичките лица и правилата
за медиумско покривање на кампањата, во работната група задолжена за изборното
законодавство не беа дадени конкретни предлози за нивно имплементирање.
Работната група при предлагање на законските решенија се водеше од исполнување на
приоритетните препораки на ОБСЕ во делот на локалните избори. Останатите
препораки работната група ќе продолжи да ги разгледува.
Гласањето на дијаспората покажа сериозни слабости. Во предложените измени ова
поглавје воопшто не се чепка.
- Делот на препораките што се однесуваат на гласањето на дијаспората останува да
биде предмет на разгледување и решавање од страна на работната група задолжена
за изборното законодавство, која продолжува со својата работа до целосно
имплементирање на преостанатите препораки.
Но што ако има предвремени избори, според кои правила ќе гласа дијаспората?

- Јас не можам да прејудицирам кога ќе има предвремени избори и дали дотогаш ќе се
изменат овие одредби. Работната група веќе работи на тоа, ако има консензус, ова
прашање ќе може брзо да се реши. Но со оглед на тоа што има различни ставови за
начинот на кој гласа дијаспората, ќе треба сериозно да се работи на усогласување на
ставовите.
Доколку законот не биде усвоен со консензус, опозицијата најави дека ќе ги
бојкотира следните избори. Дали сте подготвени да прифатите дел од нивните
барања?
- Министерството за правда во работната група задолжена за изборното законодавство
од самиот почеток, покрај претставниците од органите кои директно се поврзани со
изборната регулатива, домашен експерт, ги вклучи и претставниците на
парламентарните групи. Сето тоа беше со цел да се обезбеди доверба во изборниот
процес преку активно учество на претставниците на политичките партии за да
изготвиме предлог-законски решенија со целосна и поширока поддршка. Сметам дека
постигнавме политички консензус.
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