
Амбасадор Француске у Београду: Макрон показао поштовање према позицији Србије у вези са Косовом
четвртак, 18 јул 2019 13:44

 Председник Француске Емануел Макрон жели да Француска игра пуну улогу у региону
и Србији, рекао је амбасадор Француске Фредерик Мондолони упитан о могућности да
председник Француске именује специјалног изасланика за Западни Балкан.

  

  Он је на конференцији за новинаре рекао да се Макрон у Француску вратио са идејама
и жељом да Француска буде присутнија у региону, али да ако има идеју за будућност на
председнику Француске је да то објави.   

„Сликовитим речима, он више притиска гас него кочницу“, рекао је Мондолони.

  

Он је рекао да Макрон сматра да Француска у последњих 20 година није била довољно
присутна у региону.

  

Упитан о могућности одржавања самита у Паризу, Мондолони је рекао да Француска
сматра да статус qуо није добро решење јер тензије могу да се појачавају.

  

„Желимо да организујемо састанак, можда већ почетком јесени. Радимо на томе са
нашим пријатељима из Србије и Немачке, као и косовском страном, да би састанак био
одржан брзо“, рекао је Мондолони.
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Макрон је послао поруку поштовања за све који су погинули од Првог светског рата,
борећи се раме уз раме са Французима, до жртава ратова 1990-их година, али и поруку
поштовања према европским аспирацијама Србије и поштовања према позицији Србије у
вези са тешким питањем Косова

    

На питање о ситуацији у којој није одржан састанак опозиције са Макроном током посете
Београду, амбасадор је рекао да је писмо стигло 9. јула, а да је француски председник
долазио 15. јула, као и да се за посете такви састанци уговарају недељама унапред.

  

„Када је председник видео да постоји писмо, хтео је да се организује састанак са
његовим најближим сарадницима и одлично је прошао“, рекао је Мондолони.

  

Упитан о изјавама косовског премијера Рамуша Харадинаја о наоружавању Србије,
Мондолони је казао да када је реч о противавионским ракетама „мистрал“, Француска
има привилегован однос са Србијом и да је Београд главни партнер у региону, као и да
две земље имају споразум о сарадњи у области одбране.

  

Мондолони је у обраћању новинарима рекао да од како је француски председник
отишао из Београда амбасада гледа како је та посета примљена у медијима и народу и
да је срећна како је посета праћена, а да је Макрон упутио велико хвала Србији и
српском народу због начина на који је дочекан.

  

Он је пренео и да је председник Француске веома задовољан посетом и да је важно да
се из његове посете упамте поруке пријатељства и поштовања.

  

Мондолони је казао да је Макрон послао поруку поштовања за све који су погинули од
Првог светског рата, борећи се раме уз раме са Французима, до жртава ратова 1990-их
година, али и поруку поштовања према европским аспирацијама Србије и поштовања
према позицији Србије у вези са тешким питањем Косова.

  

„Ми знамо да немамо магично решење. То је осетљиво питање за Србију. Желимо да
помогнемо“, поручио је Мондолони.
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Он је додао и да је Макрон желео да дође 2018. године и да је то заиста желео, али да
је дошао у сунчаном јулу, те да је одлучио да преноћи у Београду како би боље упознао
град и људе, да се срео са младима из Регионалне канцеларије за сарадњу младих,
организацијама цивилног друштва и уметницима како би стекао комплетну слику о
Србији.

  

„Пробао је српску кухињу и вино, које му се веома допало. Слушао је српску музику и она
му се допала. Француска страна је изузетно задовољна историјском посетом, која је
историјска јер је прва после 18 година, али и због срдачног дочека“, оценио је
Мондолони и додао да је Макрон отишао са жељом да се више ангажује у региону.

  

(Фонет)

  

Видети још:  Ђорђе Вукадиновић: Зашто нико није реаговао на Макронову изјаву
да су Србија и Косово "две европске државе"?
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http://www.nspm.rs/hronika/poslanici-skupstine-o-fijatu-srebrenici-i-makronu-djordje-vukadinovic-zasto-niko-nije-reagovao-na-makronovu-izjavu-da-su-srbija-i-kosovo-dve-evropske-drzave.html
http://www.nspm.rs/hronika/poslanici-skupstine-o-fijatu-srebrenici-i-makronu-djordje-vukadinovic-zasto-niko-nije-reagovao-na-makronovu-izjavu-da-su-srbija-i-kosovo-dve-evropske-drzave.html

