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СОФИЈА - "Бугарска би након изјаве Ивице Дачића требало да покаже чвршц́и став у
вези са приступањем Србије Европској унији".

  

То је изјавио бугарски европосланик из партије Савез демократских снага (СДС) и
бивши амбасадор Бугарске у Сјеверној Македонији Александар Јорданов.

  

"Право је вријеме да се Београду каже да ће европска интеграција Србије почети
након што се ова земља пријави за чланство у НАТО-у. Проширење Европске уније
на Западном Балкану је процес који се може гарантовати једино ако земље
гарантују своју безбједност... То јест, Србија треба да се поздрави са својом идејом
да ће једног дана постати чланица Европске уније ако не постане чланица НАТО-а",
рекао је он додајући да се о томе говори у Бриселу због чега он "тако отворено
говори о томе".

  

  

 1 / 3



Александар Јорданов: Време да се Београду каже да ће европска интеграција почети након што се Србија пријави за чланство у НАТО
среда, 10 јул 2019 10:33

На коментар да је Бојко Борисов сигурно знао за став Европске уније о Косову, односно
да Унија не признаје његову независност, Јорданов је одговорио да је у ЕУ тешко
постиц́и јединствен став о тако осјетљивим питањима.

  

"Јасно је да је ово одвојена држава и јасно је да у свом односу према њој Срби имају
неке застарјеле историјске идеје", рекао је посланик.

  

Јорданов се сложио и са мишљењем Борисова да је Дачић својим изјавама
демонстрирао свој балкански манир.

  

"Нажалост, такви манири, такав начин изражавања мишљења у Београду представљају
израз за ту земљу традиционалне антиевропске и антибугарске политике", рекао је
Јорданов и додао да је политика Србије усмјерена против Бугарске од српско-бугарског
рата, када је Београд био инструмент политике Русије.

  

Посланик европског парламента такође је констатовао да је у сусједству Бугарске
земља која жели да постане чланица ЕУ, али је "проруски настројена".

  

"На Балкану су важне земље оне које покрец́у развој региона. То су чланице Европске
уније: Бугарска, Грчка и Румунија. Остале би требало да измјере своје кораке,
упоређујуц́и их са нама: како смо ми успјели да постигнемо такав успјех и постанемо
чланице ЕУ, какве реформе смо спровели", рекао је он, саветујуц́и српским
политичарима "да буду скромнији у својим изјавама" на рачун "таквих лидера као што је
Бугарска".
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  Министар спољних послова Ивица Дачић је раније коментарисао изјаву бугарскогпремијера у вези са самопроглашеном независности Косова и препоручио му да не дајесавјете новом шефу европске дипломатије.  Он је рекао и да је разговарао са бугарском колегиницом Екатарином Захаријевом освему што се догодило послије недавне изјаве бугарског премијера Бојка Борисова оКосову и будуц́ем шефу европске дипломатије, истаквши да се ради о погрешнојинтерпретацији у српским медијима и да су изглађени сви неспоразуми.  "Разговарали смо о свим овим неспоразумима који су се ових дана одвијали на нашимрелацијама, што је обављено и кроз разговоре са амбасадорима у нашимМинистарствима, али данас смо установили, анализирајуц́и како је то пренијето упојединим медијима, да је очигледно да је дошло до погрешне интерпретације онога штоје рекао Борисов и онога што је објављено у медијима", рекао је Дачиц́.  (Спутник-Независне)  
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