
Ана Брнабић у Скупштини: Петер Бајер је један посланик Бундестага, његов став није став Немачке; Ђорђе Вукадиновић: Тако сте се самообмањивали поводом изјаве Андреаса Шокенхофа, Бајер вам је лупио шамар у лице и рекао став Ангеле Меркел
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 Премијерка Србије Ана Брнабић најавила је да ће Влада "у најкраћем року" предложити
Скупштини да крене у измене Устава.

  Ана Брнабић је, одговарајући у Скупштини на питање посланика Ђорђа Вукадиновића
о замеркама Венецијанске комисије на уставне амандмане у области правосуђа, рекла
да ће, након што предлог Владе о изменама Устава уђе у парламентарну процедуру,
надлежни одбор моћи да настави јавну расправу "ако постоје отворена питања".
 

  

На питање Вукадиновића да одговори на "неку врсту шамара у лице" који је у среду
упутио посланик немачког Бундестага Петер Бајер, који се с њом састао и онда да, у име
канцелара Ангеле Меркел говори да Србија треба да призна Косово "и де јуре, као што
га је признала и фактички", Брнабић је рекла да он "не представља званичну политику
Немачке".

  

"Посланик Бундестага је један од многих. Он има своје мишљење, може да га каже. Ми
се са тим мишљењем не слажемо. Наше је да са њим разговарамо и пробамо да тај
њихов став променимо. Он човек има свој став. Ја га не потцењујем нити га прецењујем",
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нагласила је Брнабић.

  
  

Госпођо Брнабић, немојте се заносити и самообмањивати да вам је Петер Бајер пренео
само свој "лични став" о признању Косова, а не став Немачке и Ангеле Меркел. Сетите
се Андреаса Шокенхофа и оних његових 10 тачака о Косову, за које се такође говорило
да "нису званичан став"... https://t.co/pEduwpfDln

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 25, 2018    

Она је додала да је посланику Бундестага пренела став Владе Србије да, кад је реч о
постизању компромиса око Косова, није добро имати "црвене линије", а констатовала је
да став Бајера дели Немачка, али не и ЕУ и Европска комисија.

  

Ана Брнабић је поручила да неће да се, пошто је четвртак поподне термин кад премијер
и министри одговарају на посланичка питања, цео дан бави послаником Бундестага и
његовим ставовима.

  

Она је нагласила да је политика Вукадиновића и "његових" била да оду у Вашингтон, па
"причају један став", у Бриселу други, Москви трећи, Пекингу четврти.
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  Вукадиновић је Ани Брнабић узвратио да никад није био ни у једној власти нитиишао у те центре да преноси ставове, али да му се чини да су баш то последњихгодина чинили представници власти у којој је она, односно њихов лидер – „и да су,изгледа, сада стигла за наплату нека дата обећања и исцурели неки обећанирокови. И да вероватно одатле потиче оволика нервоза у редовима власти“.  А што се тиче става да је мишљење Петара Бајера „само мишљење једног чланаБундестага“, Вукадиновић је подсетио на пример Андреаса Шокенхофа од пренеколико година, за кога се у Београду такође говорило да је „само један немачкипосланик“, и да не представља званичан став Немачке, да би се врло брзо показалода су његове речи о Косову и захтеви  у вези са њим, врло брзо преточени узваничан став Немачке Владе, а онда и читаве ЕУ, и тако постали саставни деопоглавља 35 у преговорима са Србијом.      Кад оно, међутим. Те "незваничне" Шокенхофове тачке у међувремену постадоше несамо званичан став Немачке (што су и биле), него, богме, и Брисела, те, готовонеизмењене, освануше и у ЕУ платформи за фамозно поглавље 35. Зато немојтеминимализовати значај и тежину Бајерових речи.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 25, 2018    Бошко Обрадовић: Ко је овластио Вучића да преговара о КиМ и Прешеву,Бујановцу и Медвеђи?  Шеф посланика Двери Бошко Обрадовић упитао је премијерку Ану Брнабић да ли ћеВлада Србије потписати правно-обавезујући споразум са "такозваним Косовом", којим ћекако је рекао, Приштина добити столицу у УН као и ко је овластио председника СрбијеАлександра Вучића да води "тајне преговоре" о Косову и Метохији али и о Прешеву,Бујановцу и Медвеђи.  
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  Обрадовић је у Скупштини рекао да је после три године први пут дошао на ред дапостави питање представницима Владе Србије, на шта му је премијерка одговорила давећ други пут говори да је први пут дошао на ред да то учини.  Одговарајући на та питања, премијерка је рекла да нема тајних преговора о Косову а даоно што председник Србије Александар Вучић ради у вези са тим, "није тајно већотворено, храбро и транспарентно".  "Вучић, уз пуну подршку Владе Србије, покушава да нађе решење за вишедеценијскипроблем како би обезбедили дугорочан мир и стабилност на Косову и Метохији, пресвега за грађане српске националности", казала је премијерка.  Ана Брнабић: Док сам ја председница владе Пинку неће бити одузета националнафреквенција  Упитана када ће телевизији Пинк бити укинута национална фреквенција због како јешеф посланика Двери рекао, "злоупотребе", Ана Брнабић је рекла да док обављафункцију председнице Владе Србије, медији неће бити затварани нити ће имфреквенције бити одузимане јер то, како је рекла, није посао владе нити пракса удемократским друштвима.  Обрадовић је поново током седнице поставио иста питања премијерки, односно да ли ћеВлада Србије потписати правно-обавезујући споразум са "такозваним Косовом", којим биПриштина добила столицу у УН и ко је овластио Вучића да води "тајне преговоре" оКосову и Метохији.  Поставио је иста питања јер, како је рекао, није добио одговор на њих, а питао је изашто нису ухапшени извршиоци пљачкашких приватизација.  Премијерка Ана Бранбић му је казала да би уместо што се обраћај владајућој коалицијитреба да се обрати његовим партнерима у Савезу за Србију.  "Ја мислим да сте нас побркали. Мислим да се обраћате нама, а мислите на вашекоалиционе партнере. Када причате о пљачкашким приватизацијама обратите секолегама из Савеза за Србију, који је све али Савез за Србију није", поручила јепремијерка.  Она је казала да тајни преговори нису ни манир актуелне Владе Србије, ни Српскенапредне странке, ни владајуће коалиције.  "Иако сте поново нас оптуживали толико пута да ми узимамо лобистичке куће запреговоре, ви сте то чинили", казала је Ана Брнабић и додала да се у мандату њенеВладе повлаче признања док је претходна власт дала огроман новац двема лобистичкимкућама које су неуспешно преговарале о Косову и Метохији.  Премијерка је указала на неистине које је Вук Јеремић износио о председнику СрбијеАлександру Вучићу и Влади Србије и позвала лидера Двери да преиспита своју одлукуда буде у коалицији са њиме.  Ана Бранбић је казала да су неистините Јермићеве изјава о томе да немачка канцеларкаАнгела Меркел не жели да се види са Вучићем, да Вучић путује у Њујорк како би унајмиолобистичку фирму, да Кори Левандовски долази у Београд да се договара са Вучићемитд.  "Наставите да продајете теорије завере. Боље је за Вас да покушате да оповргнетечињенице и чињенично стање које Влада Србије може да понуди грађанима", казала јепремијерка Србије.  Навела је да ће по истим тим "провереним" Јеремићевим информацијама 4. новембрабити расписан референдум о Косову заједно са ванредним парламентарним изборима.  "Тачно за десет дана је 4. новембар. Видећемо поштовани грађани колико су тачнењегове информације", казала је Ана Бранбић.  Она је истакла да је јавност преплављена тим "важним вестима" за које се не зна ко јерекао, ко је од кога чуо, где је чуо, а које износе лидери Савеза за Србију.  (Фонет-НСПМ-Бета)  Видети још:     Посланик немачког Бундестага Петер Бајер: Ако Србија не призна суверенудржаву Републику Косово, неће ући у ЕУ; Сви морају да одустану од идеја оразмени територија или корекцији граница  
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