
Ана Брнабић: Вучић улаже 80% времена у налажење компромиса за Косово, али треба разговарати и са партнерима из САД о томе какав он треба да буде
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 Председник Србије Александар Вучић улаже више од 80 одсто свог времена у
налажење компромиса за КиМ, који ће допринети безбедности грађана Србије, али и
нашег становништва у јужној српској покрајини, њиховог права на живот и рад, изјавила
је данас премијерка Ана Брнабић.

  

  

- За компромис је потребно најмање двоје, међутим сада је то више чинилаца. Људи у
Приштини су рекли да немају своју спољну политику, већ да је то за њих спољна
политика САД - рекла је Брнабић.

  

Каже да је управо из тог разлога указала да је потребно разговарати и са партнерима
из САД-а о томе какав је дугорочан компромис потребан, као и са колегама из Брисела,
који гарантују Бриселски споразум, који више од пет година није имплементиран, навела
је Брнабић.

  

Када је Брисел притиснуо Приштину да имплементира Бриселски споразум у делу за
Заједницу спрских општина, онда су, каже, почели да причају да ЗСО није важна и да
ћемо да губимо време.

  

- То тако не може. Имате Србију и председника који улаже огромне напоре и храброст
да изађе из зоне комфора да бисмо ми показали да је Србија спремна на компромис -
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рекла је Брнабић.

  

Тако је одговорила на питање новинара да ли сматра да ће притисак на Београд по
питању решавања косовског питања бити појачан, а процес убрзам, с обзиром на убрзан
процес решавања односа између Грчке и Македоније и БиХ и Републике Српске.

  

Ипак, премијерка је поручила да уколико немамо другу страну која је довољно одговорна
да имплементира оно што је потписала, онда се неће разговарати ни о другим питањима.

  

Брнабић је рекла и да верује да ће то бити тешки разговори у будућности, све тежи, док
се бриселски спораузм не имплементира.

  

Очекујем додатни притисак на Приштину

  

Очекујем додатни притисак на Приштину како би се оформила Заједница спрских
општина, Европска унија није само фасцилитатор у разговорима већ и гарант испуњења
Бриселског спозразума, нагласила је данас премијерка Србије Ана Брнабић, после
састанка са амбасадорима ЕУ.

  

Она је, у заједничком обраћању са шефом мисије УЕ Семом Фабрицијем, „отворено“
рекла да не види никакав притисак на Приштину да промени однос према Србима на
Косову и имплементира Бриселски споразум, али да је Србија увек спремна за наставак
разговара са Приштином.

  

Очекујем од ЕУ, Америке и других земаља које су признале независност Косова да утичу
на Приштину да испуњава своје обавезе, рекла је Брнабић констатујући да је до сада
углавном притисак био усмерен према Беогаду иако је он испунио своје обавезе из
споразума.

  

Обавезе из Бриселском споразума треба да се испуњавању, рекао је Фабрицио, који се
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нада да ће се ускоро имати датум за следећи састанак Београда и Приштине.

  

Србија спремна за отварање пет поглавља

  

Србија је технички спремна за отварање пет поглавља, Србија напредује у правом
смеру, оценила је данас премијерка Србије Ана Брнабић после састанка са
амбасадорима ЕУ, за који је рекла да је нови формат састанка, одржан на њену
иницијативу, како би се боље осветлило шта је Србија постигла у евроинтеграцијама.

  

Она је, у заједничком обраћању са шефом мисије ЕУ Семом Фабрицјем, рекла да земаља
чланица ЕУ зависти колико ће бити отворено у јуну али да је Србија заслужила то јер је
показала прогрес.

  

"Ипак бих се фокусирала на то шта је наш део посла и шта још морамо да урадимо",
рекла је Брнабић наводећи да је Србија доста тога урадила на путу евроинтегарција.

  

Према речима Фабриција, то је био разговор међу пријатељима, отворен, којим се
подржава циљ Србије да буде члан ЕУ.

  

Он је навео и да је фокус разговора била владавина права, обухваћена поглављен 23,
које је једно од најкомплекснијих и основ реформи.

  

(Танјуг)
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