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#AFERA 'HOTMAIL'#
Predstavnici koalicijskih partnera izjavili su u utorak uoči sastanka
s premijerom Andrejom Plenkovićem u Banskim dvorima da treba završiti
proces nagodbe u Agrokoru, a u aferi "Hotmail" zbog koje je
potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić dala
ostavku, ne vide Plenkovićevu odgovornost.
Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan
Brkić ocijenio je kako je Martina Dalić donijela logičnu i politički
odgovornu odluku i dala ostavku.
Brkić: Plenković, po mojim informacijama, nije znao za te procese
"Naravno da ova situacija nije ugodna i nitko je nije priželjkivao.
Naravno da nad ovom situacijom ne trebamo likovati", rekao je Brkić.
"Svi koji smo u političkom životu trebali bi biti odgovorni i gledati
kako završiti proces da se nagodba u Agrokoru privede kraju, da bude
pravična i pravedna, da budu zadovoljni svi vjerovnici i dobavljači,
da iz ovoga Agrokor izađe stabilan i da zaštitimo radna mjesta",
istaknuo je.
Što se tiče moguće odgovornosti Plenkovića, Brkić je rekao da, po
njegovim informacijama, Plenković nije znao za to što je radila Grupa
Borg.
"Premijer Plenković, koliko ja znam iz dosadašnjih informacija, za sve
te procese koji su se događali unutar te skupine nije znao. Ja duboko
vjerujem u institucije države i one će sigurno dati odgovore Hrvatskoj
i hrvatskom narodu, koji itekako trebaju dobiti te odgovore", kaže
Brkić.
Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor kaže da ga više ne zanimaju razlozi
zbog kojih je ministrica Dalić dala ostavku, već korak dalje - postoji
li kaznena odgovornost drugih pojedinaca koji su to iskoristili za
materijalnu i osobnu korist.
Kosor: Treba utvrditi tko je pogodovao
Upitan kolika je odgovornost premijera Plenkovića u svemu, rekao je da
političari uvijek imaju odgovornost, no uvjeren je da on ima "čiste
ruke".
"Ono što sam siguran, inače ne bih podržavao ovu Vladu, jest da
premijer ima čiste ruke, ali treba utvrditi tko je pogodovao, na koji
način, i ostvario materijalnu korist i treba kazneno odgovarati".
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Na pitanje bi li mu Tomislav Ćorić bio prihvatljiv kao zamjena za
Dalić rekao je da bi, kao ugledni profesor ekonomije, no to je mjesto
HDZ-a koji će dati svog kandidata.
Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš izjavio je da premijer Andrej
Plenković ima potporu svih koalicijskih partnera te da uopće nije
upitan opstanak premijera, a time i Vlade.
Na pitanje tko može srušiti Plenkovića, Glavaš je odgovorio da to može
samo "onaj tko skupi više ruku".
Glavaš: Ne vjerujem da će HDZ-ovci rušiti Plenkovića
Odbacio je bilo kakvu mogućnost da Plenkovića ruše njegovi HDZ-ovci.
"Ne želim se miješati u poslove ili situaciju u drugim strankama.
Uskoro imaju izvještajnu konvenciju i tamo će vjerojatno HDZ pokazati
svoju snagu za iduće razdoblje", rekao je Glavaš.
Saborski zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke Branko Hrg rekao je
da od sastanka u Banskim dvorima očekuje da se vidi u kojoj je fazi
restrukturiranje Agrokora i čuje što dalje, te eventualno dozna hoće
li se odabrati nova osoba na mjesto dosadašnje potpredsjednice vlade.
Na pitanje što misli o odgovornosti premijera, kazao je da on u svemu
"ne vidi odgovornost premijera".
Čačić: Važno je tko će biti koordinator gospodarskih resora
Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić izjavio je
novinarima da je glavna poanta u tome tko će preuzeti poziciju
koordinatora gospodarskih resora i potpredsjednika Vlade, jer su
ministarstva promjenjive kategorije.
Ako će netko "iznutra" doći na tu poziciju Čačić smatra kako je
logično da to bude dosadašnji ministar zaštite okoliša i energetike
Tomislav Ćorić.
Vlada bez potpredsjednika za gospodarstvo bila bi ozbiljan problem.
"Imali smo situaciju Oreškovićeve Vlade, kad smo imali potpredsjednika
za psihijatriju i policiju, a nitko nije bio za gospodarstvo”, rekao
je Čačić.
Novinari su također vidjeli da su na sastanak u Banske dvore stigli
izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško, predstavnik američkog
fonda Knighthead Andrew Shannahan i predstavnik ZABA-e u Privremenom
vjerovničkom vijeću Pavo Mišković.
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