
Ангела Меркел: Вучић не даје лажна обећања, већ покушава да их спроведе у дело. Питање Косова неће нестати. Александар Вучић: Србија сматра да замрзнут конфликт није добро решење. Хвала Ангели Меркел за све што је учинила за Србију!
понедељак, 13 септембар 2021 20:01

Немачка канцеларка Ангела Меркел стигла је око 16.15 сати у званичну посету Србији у
оквиру своје опроштајне посете региону. Око 18 сати приређена је церемонија свечаног
дочека испред Палате Србија, а око 19.00 завршен је разговор Меркел и председника
Србије Александра Вучића. У фокусу разговора двоје државника били су билатерални
односи, економско-политичка и питања европске перспективе. Меркел и Вучић су се
после разговора обратили медијима, а затим ће Вучић за немачку канцеларку приредити
радну вечеру. Меркел је, пре разговора са Вучићем, имала и разговоре са
представницима цивилног друштва свих шест економија Западног Балкана.
Представници Покрета за преокрет испред Палате одржали перформанс и поручили
Меркел - да није добродошла.

  

  

19.17 – Немачка канцеларка Ангела Меркел поручила је на конференцији за медије да је
са председником Србије разговарала о унутрашњој политици, потребама за реформама,
отварању нових поглавља у преговорима са ЕУ и истакла да је важно да се постигне
напредак у области правног система.
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  Одговарајући на питање да ли је услов за чланство Србије у Европској унији признањенезависности Косова, Меркел је рекла да ће се нека питања решавати на крају некогпроцеса, али да нису ни све државе чланице Европске уније признале Косово.  „Нека питања ће се решити на крају неког процеса, сви знају да нису све земље ЕУпризнале Косово, питање се мора решити да би садашње чланице ЕУ потврдноодговориле на питање о приступању Србије ЕУ. Ја сам за прагматичан приступ, питањеКосова неће нестати, мора се решавати, ја сам за мапу пута у оквиру које ће се решаватии друга питања“, рекла је Меркел.  Она је, алудирајући на своју посету Београду пре 10 година, навела како је билапрагматична, да то питање „неће нестати“, али да је за мапу пута важно да се умеђувремену решавају сва друга питања.  Меркел је подсетила да ће се сута у Тирани састати са премијерима осталих земаљаЗападног Балкана и нагласила важност улоге Берлинског процеса.    Вучић не даје лажна обећања, већ покушава да их спроведе у дело и зато захваљујем насарадњи и охрабрујем да се иде даље ка правној држави и плуралистичком друштву, аекономски успеси да буду подстерк да је чланство у ЕУ циљ који се исплати    „Берлински процес никако не треба да замени процес приступања, већ да повезујеземље Западног Балкана, доста тога смо постигли. Имаћемо ускоро састанак уСловенији са државама Западног Балкана, можда ћемо већ тада бити корак даље..Разговарали смо о Косову и Босни и Херцеговини, о низу тема, верујем у искреност уразговорима и способност да се друга страна слуша и да се на основу тога развијукористи, то је то што одликује наше односе. Вучић не даје лажна обећања, већ покушавада их спроведе у дело и зато захваљујем на сарадњи и охрабрујем да се иде даље каправној држави и плуралистичком друштву, а економски успеси да буду подстерк да јечланство у ЕУ циљ који се исплати“, рекла је Меркел.  Она је напоменула да постоји извесна забринутост када је у питању функционисање ЕУи да је зато француски председник покренуо реформе увођењем нове методологијекластера.  „Драго ми је чути да се Србија интензивно бави реформама правосуђа и ЕУ је ту и морато да оцени. Понекад је перцепција да процес тече споро и да европска страна смишљанове захтеве, али видимо низ резултата и напредак. Берлинским процесом се повећалаповезаност у региону што помаже процесу приступања. Геостратешки интерес је да сесве земље приме у ЕУ“, нагласила је канцеларка.    Меркел: У економији имамо успешну причу иза нас, имамо и годишњицу – 80 годинанапада Вермахта на Југославију, могу најавити 500 хиљада евра за обнову, то је важанзнак за помирење и сећање    Меркел је поручила да су Немачка и Србија блиско повезане.  „Видела сам историјску збирку докумената и у тој збирци сам видела да смо ималиодносе још давно у различитим обласитма – економији, култури, политици. У економијиимамо успешну причу иза нас, имамо и годишњицу – 80 година напада Вермахта наЈугославију, могу најавити 500 хиљада евра за обнову, то је важан знак за помирење исећање. Драго ми је што предстоји закључивање споразума у области културе, о ратниммеморијалима, то су важни кораци“, навела је.  
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  19.03 – Председник Србије Александра Вучић изразио је захвалност Меркел  и рекао даје лично поносан што је имао прилику да буде један од домаћина који је дочекује на крајумандата. Он јој се захвалио на свему што је учинила за Западни Балкан и Србију ипоручио јој да за разлику од многих других  – код нас захвалност не траје кратко. Он јеговорио о пројектима који су у региону започети захваљујући Меркел, али иинвестицијама које су из Немачке стигле у Србију.  „Говорили смо о свим регионалним питањима, о европском путу Србије, о дијалогу саПриштином у Бриселу, рекао сам канцеларки да је Србија посвећена дијалогу и даСрбија сматра да замрзнут конфликт није добро решење и да ћемо увек бити оворени дадо компромисног решења дођемо“, рекао је Вучић.  Каже и да су разговарали о свим другим регионалним питањима и о владавини права унашој земљи. „Предао сам нови извештај о свему што је Влада Србије урадила, указујућина чињеницу да су ствари далеко од идеалних, да смо посвећени и уставној реформи иреформи правосуђа и реформи медијског и компетног политичког сектора“.  Пренео је и да су ратификовали споразуме о меморијалима о одбрани – „Верујем оно штоће бити технички завршено – споразум о култури и обнови народне библиотеке. Кренулисмо да радимо и споразум о стратешкој сарадњи о климатским променама“, рекао јеВучић.  19:35 - Вучић: Чист ваздух  "Причали смо и о томе да је заштита животне средине изузетно битна и ништа нећеморадити у супротности са тим"  19:34 - Меркел о српском литијуму  "Ако се интересује цео свет интересујемо се и ми. Знамо колико је литијум важан. Србијаима нешто што заиста вреди. Постоји забринутост како ће се експлоатација вршити и тоје важно питање".    А можда чак и "пет минус"?! (Похвала, уз тек благо опомињуће охрабрење.) У свакомслучају, није Вучић изгледа џаба качио оне и онолике немачке заставе по центруБеограда.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 13, 2021    19:31 - Вучић: Однос са Приштином "кључ" за ЕУ  "Ми знамо да је решавање односа са Приштином услов за улазак Србије у ЕУ. Ми смоспремни да разговарамо о свим компромисним решењима. Свесни смо да нећемо битичланица ЕУ пре решавања тог проблема. Знамо колико је то тешко за нас. Ја сам противзамрзнутог конфликта и не мислим, као већина Срба, да је то решење. Али решење морада буде компромисно а не понижавајуће за Србију."  19:29 - Меркел о признавању Косова  "Нека питања ће се решити на крају процеса. Нису ни све земље ЕУ призналенезависност Косова. Нема смисла разговарати о томе пре него што се реше другапитања. Ја сам за прагматичан приступ."  19:27 - Вучић: Представљам поносну земљу  Александар Вучић каже да ће Србија пратити шта се збива и трудити се да ће иматинајбоље односе и са новим канцеларом. "Верујем да Србија и Западни Балкан могу дабуду машина раста а не да само праве проблеме и верујем у добру будућност Србије ирегиона. Верујем да уз немачку подршку можемо да учекујемо само добре ствари", кажеВучић.  
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  19:24 - Меркел: Сваки канцелар...  ...ће се бавити стањем на Балкану и Берлинским процесом. Оптимиста сам да ћемонаставити.  19:23 - Вучић: Три су ствари за понос  Како каже Александар Вучић, три су ствари на које Меркел може да буде поносна:имали смо мир,  прошли смо кроз најтурбулентнији период попут миграција, имали смо и корону и тешкествари  19:21 - Вучић: Несумњиви лидер  Ангела Меркел је била несумњиви лидер Европе и имам страх ко ће то сада бити.  19:19 - Вучић: Рама и ја се чујемо...  Сваких 7 до 10 дана, видимо се свеких месец дана. И то је доказ успешности Берлинскогпроцеса и разултата које је постигла Ангела Меркел  19:18 - Верујем да је искреност у нашим разговорима и спососбност да се саслуша другастрана оно што те разговоре одликује - Меркел  19:17 - Меркел: Постоји забринутост у погледу проширења ЕУ  Говорећи о проширењу ЕУ, Меркел каже да постоји извесна забринутост у погледупроширења ЕУ. Каже и да се радује због тога што се Србија инензивно бави реформамаправосуђа. Знам да је перцепција да процес тече споро и да европска страна смишљанове захтеве, али видимо резултате и напредак.  19:14  - Меркел: Упознала сам председника Вучића...  ...као човека који не даје празна обећања.  19:12 - Меркел: Разговарали смо и о унутрашњој политици  "Веома је важно да се постигне напредак у реформама. Председник је дао обећање"  19:10 - Меркел: Хвала, драги Александре  "Прво бих се захвалила на гостопримству... Драго ми је што сам могла још једном доћи уСрбију јер смо кроз године сарадње дошли до једног узајамног поверења"    "Наше две државе су међусобно блиско повезане, управо сам видела збиркудокумената и ту сам видела да смо и давно имали добре немачко-српске односе"  
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  19:09 - Као и увек, научио сам много од канцеларке Меркел - Вучић  Ја морам да кажем да сам данас спремио говор на свом не добром немачком како биканцеларки показао поштовање, али да ми се не би смејало пола Европе, учинићу тотоком вечере - Вучић  19:08 - Вучић: Србија веома посвећена дијалогу  "Говорили смо о односима са Приштином, Србија сматра да замрзнути конфликт ниједобар, да је неопходно доћи до споразумног решења. Само у миру видимо будућност."  19:06 - Вучић: Немачка наш најзначанији трговински партнер  "За наш успешан развој дугујемо велику захвалност Немачкој. Немачка је са нама одпочетка у програму увођења дуалног образовања."  19:02 - Вучић: Поносан сам  "Желим да се захвалим канцеларки на свему што је учинила за Западни Балкан и Србију.Код нас захвалност не траје кратко и говорићемо исто и када не буде канцеларка"    "Лично сам поносан што сам после много година сарадње имао прилику да будем једанод оних који су дочекали канцеларку на крају њеног мандата".  (Н1, Агенције)  Видети још:  Београд: Ангела Меркел стигла на аеродром „НиколаТесла“,Александар Вучић је дочекао са букетом цвећа: Имам трему и страх данешто не забрљам  
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