
Александар Вучић: Армин Лашет поручио да можемо да идемо и преко 835 милиона у трговинској размени са Северном Рајном-Вестфалијом; о плану Запада за Косово чим добијем нешто званично
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Београд -- Председник Србије допутовао је данас у Дизелдорф, а свечани дочек
приредио му је председник владе немачке покрајине Северне Рајне Вестфалије Армин
Лашет. Након састанка са Лашетом Александар Вучић разговараће са министром
економије, иновација, дигитализације и енергије покрајине Северне Рајне Вестфалије
Андреасом Пинквартом.

  

Вучић: Србија задовољна трговинском разменом с Немачком

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је у Диселдорфу да је Србија задовољна
трговинском разменом с Немачком, а да са Северном Рајном-Вестфалијом очекује
повећање економске сарадње.

  

"Рекао бих да је наша трговинска размена са Северном Рајном-Вестфалијом 620 милиона
евра. Захвалан сам министру председнику што је рекао да можемо да идемо и преко 835
милиона", рекао је Вучић на конференцији са премијером Северне Рајне-Вестфалије
Армином Лашетом.
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Вучић је рекао да се разговарало о економским и политичким темама, и да је Лашет
саслушао све о политичкој ситуацији у Србији и реформама.

  

  

Лашет је рекао да је Северна Рајна-Вестфалија одмах иза Баварске по улагањима у
Србију и да охрабрује фирме да инвестирају у Србију.

  

"Компаније из Северне Рајне-Вестфалије које су инвестирале у Србију су
висококвалитетне и светски познате, и кад оне кажу 'Идемо у Србију', то је добар
сигнал", рекао је Лашет.

  

Лашет је изразио подршку европским интеграцијама Србије и навео да немачка
канцеларка Ангела Меркел "цени" реформе које Србија спроводи.
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О плану Западних сила за Косово ћу се изјаснити кад добијем нешто званично

  

Председник Србије је, одговарајући на питање новинара да медији преносе да је добио
одређену врсту плана Западних сила, рекао да ће се изјаснити о томе када добије нешто
званично.

  

"Када буде постојало нешто што бих у званичној форми добио, а да је на било који начин
прихватљиво или нешто о чему бисмо морали да разговарамо и да се изјашањавамо,
биће ми веома драго и бићу веома рад да вас о томе обавестим као и све друге грађане
Србије", казао је.

  

Током посете Немачкој, председник Александар Вучић је поручио да када је реч о
Косову, Србија ће, како је навео, покушати да понуди решење које штити државне
интересе.

  

Александар Вучић данас у посети Немачкој, састаће се са председником владе
Северне Рајне - Вестфалије Армином Лашетом 

  

БЕРЛИН - Председник Србије Александар Вучић састаће се данас у Диселдорфу са
председником владе Северне Рајне - Вестфалије (NRW) Армином Лашетом, најављено је
из владе ове најмногољудније немачке покрајине са више од 18 милиона становника.

  

Вучић ће, осим разговора са Лашетом, учествовати и на српско-немачком форуму који ће
се одржати у Клубу привредника у Диселдорфу.
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  Председник Србије долази у посету NRW у важном политичком тренутку, када сепитање судбине Косова, а тиме и Србије, анализира у међународним круговима, пресвега, међу учесницама земаља ''квинте'', (Америка, Велика Британија, Француска,Италија и Немачка) и пар дана пред самит лидера западног Балкана, у Софији, где ће сепоново подсетити на обећања са самита из Солуна пре 15 година, везана за интеграцијуземаља западног Балкана у Европску унију (ЕУ).  Вучићев главни саговорник сутра биће Лашет, који је и истовремено и потпредседникХришћанско-демократске уније, на чијем челу је канцелар Ангела Меркел.  Иако важи за скромног и помало дефанзивног политичара, Лашет је, како се каже унемачким политичким круговима, близак сарадник канцелара Меркелове.  О њему се говорило и да је ''џокер'' Меркелове за тешке случајеве и њен ''вернипратилац'', а да ли би једног дана могао да буде и њен наследник на месту канцелара ишефа ЦДУ, отворено је питање.  Лашет у NRW влада заједно са либералима и за њега се каже да није загрижениконзервативац, већ умерени политичар, спреман за разговор.  Вучић ће се данас сусрести са најмоћнијим људима ове важне и економски јаке немачкепокрајине, која је некада била ''тврђава социјалдемократа'', а сада је чврсто у рукамадемохришћана и Лашета.  То је покрајина за коју се немачки политичари посебно боре, између осталог, и зато штоиз НРW долази сваки пети савезни немачки бирач.  Када је реч о српско-немачком форуму, односно, форуму Србија-NRW, госте ће данас,како се очекује, поздравити Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж,а најављено је и учешће председника Индустријске и трговинске коморе NRW ТомасаМајера, покрајинског министра привреде Андреаса Пинкварта, а упривредно-политичком дијалогу са Вучићем се бити бивши специјални КоординаторПакта стабилности Бодо Хомбах, као и други гости.  (Танјуг)  
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