
Вучић: Борел је поручио да без договора са Приштином наш пут ка ЕУ није известан: Жозеп Борел: На Србији и на Косову је да одлуче шта ће бити коначан резултат, Вучић је поменуо решење које је било на столу пре неколико месеци
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Високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност Жозеп Борел поручио је у
Београду да без решења у дијалогу са Приштином, европска перспектива Србије свакако
неће бити извесна, казао је председник Александар Вучић после разговора са шефом
европске дипломатије.

  

  

Вучић се Борелу захавлио на његовој жељи да постави свог изасланика у дијалогу
Београда и Приштине, као и да се лично ангажује у том процесу.

  

"Господин Борел је поновио оно што је ЕУ у безброј наврата говорила, то је да без
решења у дијалогу са Приштином европска перспектива Србије свакако неће бити
извесна", казао је Вучић на заједничкој конференцији за новинаре са Борелом.

  

Додао је да људи у Србији морају то да чују и да зато морамо да радимо на
компромисним решењама.

  
  

Господин Борел је поновио оно што је ЕУ у безброј наврата говорила, то је да без
решења у дијалогу са Приштином европска перспектива Србије свакако неће бити
извесна
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Вучић је казао и да је Борелу пренео да је пре две или три године постојала нека шанса
за договор са Приштином, али да је свака идеја о компромисном решењу готово убијена.

  

"Разговарали смо о пропуштеним шансама и о томе шта је било могуће. Када год и шта
год да ћемо ми имати, лошије је решење него пре две или три године", рекао је Вучић и
додао да тада није разумео нападе из европских земаља.

  

"Не постоји нико у Србији, или ЕУ, изузев канцеларије тадашње високе представнице, ко
није изговорио најтеже речи о мени, Србији, али и о Албанцима. Као да се то није тицало
Срба и Албанаца, а тицало се само нас. Држали су нам придике о Пандориној кутуји
неким другачијим решењем, а на моје питање што сте Пандорину кутују отворили
признањем Косова или бомбрадовањем Србије, никад нисам добио одговор", истакао је
председник.

  

Поручио је да је Србија ипак спремна да седне за преговарачки сто, чим Приштина укину
таксе, те да му на пада на памет да одустане од дијалога, јер је очување мира и
стабилности најважније за економски развој и останак људи у земљи.

  

Борел: Вашингтон не може Косову да понуди столицу у УН

  

Борел је поручио да разговори Београда и Приштине морају да се обнове, и да се нада
да ће се то ускоро десити.

  
  

Вашингтон је врло моћан, али не могу да понуде столицу Косову у УН, постоје и друге
земље, не само ЕУ, већ Кина, Русија, Индија и оне се исто тако питају. Мислим да сви
разумеју да Косово мора да буде признато од целокупне међународне заједнице

    

"Није на нама да одлучимо шта ће бити коначни резултати, већ је то на Србији и на
Косову, али у ЕУ морамо снажније да се ангажујемо у посредовању. Зато сам
разговарао са предесником да ЕУ именује представника који ће посредовати у овом
дијалогу. Верујем да ће он бити веома ангажован, јер нисам сигуран да ја имам довољно
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времена", казао је шеф европске дипломатије.

  

Подестио је и да је Вучић поменуо решење које је било на столу пре неколико месеци, и
додао да ће то свакако бити почетна тачка, јер нешто мора на столу да стоји.

  

Борел је истакао да нема разлике у приступу ЕУ и САД када је реч о решавању
косовског проблема.

  

"Вашингтон је врло моћан, али не могу да понуде столицу Косову у УН, постоје и друге
земље, не само ЕУ, већ Кина, Русија, Индија и оне се исто тако питају. Мислим да сви
разумеју да Косово мора да буде признато од целокупне међународне заједнице", казао
је он.

  

Александар Вучић разговарао са шефом дипломатије ЕУ Жозепом Борелом, који
борави у првој званичној посети Београду

  

Председник Србије Александар Вучић састао се данас са шефом дипломатије ЕУ
Жозепом Борелом, који борави у првој званичној посети Београду.

  Након састанка, планиране су изјаве за медије.  

Састанку у згради Председништва, који је почео око 12 сати, присуствују и министарка
за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем
Фабрици.
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  После разговора са председником, Борел ће се око 15. 30 састати и са премијеркомАном Брнабић.  Борел, који је у четвртак боравио у Приштини, рекао је уочи доласка да његова првазванична посета Западном Балкану показује преданост ЕУ перспективи региона,његовој стабилности, безбедности и просперитету.  Пред посету Србији, рекао је у интервјуу за Тањуг да ће он лично, а не евентуалниспецијални представник ЕУ, водити Бриселски дијалог и бити главни саговорник завласти у Београду и Приштини.  Борел подсећа да је ЕУ јасно ставила до знања да су "кључ" за улазак Србије у чланствонормализација односа са Приштином кроз свеобухватни правно обавезујући споразум иунутрашње реформе са фокусом на владавини права и медијима.  Од ступања на дужност шефа дипломатије ЕУ, у децембру 2019. године, Жозеп Борел јенаглашавао да му је приоритет на Балкану рад на свеобухватном споразуму измеђуБеограда и Приштине, што потврђује и његова одлука да у региону прво посети ова дваграда.  Током боравка на Косову Борел је разговарао са председником привременихинституција у Приштини Хашимом Тачијем и страначким и невладиним представницима.  Борел је након састанка са Тачијем рекао да ће ЕУ посредовати у дијалогу измедуПриштине и Београда, без надметања са специјалним изаслаником за дијалог Београдаи Приштине америчког председника Доналда Терампа, Ричардом Гренелом.  (Танјуг)  
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