
Александар Вучић са Мирославом Лајчаком: Дијалог са Приштином, можда већ у јулу, компромис не може да буде лак за Србију; Нећу дозволити да се вређа српска демократија, Тања Фајон и људи из ЕУ су обавештени из тајкунских медија
понедељак, 22 јун 2020 20:54

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да Србија, у складу с одлуком
Генералне скупштине Уједињених нација, у потпуности подржава дијалог Београда и
Приштине под окриљем ЕУ и да се опредељеност Србије ка европској будућности не
може одвајати од европског покровитељства у тим разговорима.

  

  

Све теме о којима се разговара су веома болне, ма како тежили компромисним
решењима и никада не могу бити лака и једноставна за нашу Србију, рекао је Вучић
после разговора са изаслаником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирославом
Лајчаком и навео да очекује врло брзо наставак дијалога са Приштином, можда већ у
јулу.

  

Вучић је рекао да Лајчак својом знањем и интегритетом може да гарантује независност у
посредовању.
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Он је оценио да ниједно решење не може да буде лако за Србију и да када крену
разговори неће бити лаких питања, да ће обезбедити будућност свим грађанима Србије,
заштиту споменика Српске православне цркве и заштиту српског народа на Косову.

  

Он је истакао да Србија у разговоре улази у доброј вери, али да то очекује и од друге
стране, а не само да Приштина испоручује своје захтеве.

  

Вучић је рекао да жели да разговара и о формирању Заједнице српских општина.

  

Изразио је наду да ће се постићи компромис. "Лајчак може да гарантује објективност и
непристрасност у процесу. Теме су нама болне, али компромисна решења никада не могу
да буду лака за Србију", каже Вучић.

  

Он је додао да се очекује наставак дијалога, да Србија цени напоре САД, али да се
очекује наставак под покровитељством ЕУ, јер је тај дијалог везан за европску
перспективу Србије.

  

Нагласио је да наредна Влада Србије мора да се посвети даљим евроинтеграцијама.

  

Он је поновио да сутра иде у Москву, затим у Вашингтон и у Словенију на процес Брдо -
Бриони.

  

Вучић је рекао да је данашњи разговор један од најконкретнијих разговора које је имао.
Он је истакао да ће делегације Србије и Приштине ове недлеје ићи одвојено у Брисел.
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  Вучић: Излазност била мања 2012.  Вучић је изјавио и да је ћутао и синоћ и данас на коментаре да је најнижа излазност наизборима од 2000. године доказ мањка демократије, а неки од тих коментара судолазили и од посланице Европског парламента Тање Фајон.  Мене би било срамота да такве неистине износим у јавности, јер је 2012. године (удругом кругу председничких избора) била излазност 46 одсто, значајно ниже него јуче ито у време пандемије, а нећу да говоримо о другим стварима, рекао је Вучић наконференцији за новинаре са специјалним изаслаником ЕУ за дијалог Београда иПриштине Мирославом Лајчаком.  Када смо Ненад Богдановић и ја трчали други круг за градоначелника, гласало је свега440.000 људи у Београду, рекао је Вучић и поручио да ће штитити српску демократијучињеницама и истином.  Онима којима се не свиђа како су грађани гласали, нека погледају са каквим рејтинзимасу неке странке ушле у кампању а са каквим излашли, рекао је Вучић.  
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  Лајчак: Обнова дијалога без одлагања  Лајчак је поручио да је лично спреман да се настави дијалог под окриљем ЕУ, безодлагања и како би се постигао свеобухватни споразум који ће нормализовати односе,решити нерешена питања, бити одржив и прихватљив и за регион и чланице ЕУ.  Као посредник нисам овде да било кога гурам у одређени споразум, већ да помогнемстранама да постигну договор који ће функционсати за обе стране и оба народа, рекаоје Лајчак који је честитао Вучићу на изборној победи.  И Лајчак је рекао да верује да се дијалог може наставити већ у јулу, подсећајући да јеместо Србије у Европи и да то у великој мери зависи од решавања питања саПриштином.  "Србија је део Европе. Ваши проблеми су наши. Али знате да је вас пут повезан садијалогом", поручио је Лајчак и додао да жели да Србија напредује у дијалогу.  Поново је указао на важност дијалога и рекао да је са председником СрбијеАлександром Вучићем разговарао о очекивањима.  Одговарајући на питања новинара, Лајчак је рекао да када дијалог дође до краја требапостићи споразум који ће укључити сва отворена питања, па и економска.  "Желимо да градимо на ономе што је до сада договорено и да када дијалог дође до крајаимамо договор који ће укључити сва питања", поручио је Лајчак.  Волим поштено, карте на сто  Волим када поштено изнесемо карте на сто, рекао је председник Александар Вучићпосле разговора са Мирославом Лајчаком и истакао да је то био један од најконкретнијихразговора које је имао.  Вучић је сусрет и разговор са специјалним представником ЕУ за дијалог Београда иПриштине окарактерисао као отворен и искрен разговор, који, због саме теме о којој јеговорено, за њега као некога који представља Србију, није лак и пријатан.  Рекао је да не може да открива детаље, додајући да се код нас не дешава да нештопроцури у штампу, као што је, констатовао је, случај у Приштини "као да живе од тога".  Кључна порука разговора је, каже, да су у приближавању европској будућности Србијезначајни разговори са Албанцима.  "Страховито је важно, можда и кључна порука, да можемо на озбиљан начин даприближимо европску будућност Србије ако будемо посвећени реформским процесима,а једнако, ако не и значајнији, су разговори са Албанцима“, казао је Вучић на заједничкојконференцији за штампу.  Нећу дозволити да се вређа српска демократија  Нећу дозволити да се вређа српска демократија, а штитићу је чињеницама и истином,рекао је вечерас председник Србије Александар Вучић поводом оценеевропарламентарке Тање Фајон да је после јучерашњих избора у Србији опао ниводемократије.  Он је на конференцији за штампу са Мирославом Лајчаком у Београду одбацио оптужбеФајон да је доказ за мањак демократије и најнижа излазност од 2.000. године, рекао даје ћутао и синоћ и данас.  "Мене би било срамота да износим такве неистине", рекао је Вучић и навео да је 2012.излазност била 46 одсто, значајно нижа од јучерашње и то у време пандемије.  "Када смо (Ненад) Богановић и ја имали други круг изашло је 440.000 у Београду, и никосе не сећа да сам правио било какав проблем. Јуче је за трећину била већа излазност уБеограду, а у Србији знатно већа", навео је Вучић.  Ми поштујемо све европарламентарце, али треба да погледају колико су сви ималивремена да се представе  Он је рекао да ми поштујемо све европарламентарце и наше је да се уздржимо одкоментара, али је додао да треба да погледају колико су сви имали времена да сепредставе и са коликим рејтинзима су ушли и изашли из кампање.  Указао је да за успех на изборима није важан спот или билборд, већ садржај и програмкоји се нуде.  "А они су говори да су ми и син и отац и брат криминалци, а ја нисам богатији ни за цент,док они могу да купе цело Дедиње и пола Београда", казао је Вучих.  Он је рекао и да је довољно снажан да часно износи истину, а да га је мало страмота заове људе из ЕУ који се не обавештавају из релевантних извора, већ путем тајкунскихмедија.  "Нека нас позову, ми ћемо им дати податке па да нас критикују на релевантан и озбиљанначин", поручио је председник.  (Агенције)  Видети још:  Група европосланика: Нови сазив скупштине је ругање демократији уСрбији - не отварати нова поглавља; Тања Фајон: Више немамо парламентарнуопозицију, што доводи у питање легитимитет читавог рада новог парламента  
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