
Андреј Пленковић: Вучић има право да дође у Загреб, позван је на конгрес Европске народне партије
четвртак, 07 новембар 2019 13:09

 Премијер Хрватске и председник Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) Андреј
Пленковић потврдио је да је председник Србије Александар Вучић позван у Загреб на
изборни конгрес Европске народне партије (ЕПП), али да још није потврдио долазак.

  

"Сви челни људи који су или шефови влада или председници странака из политичке
породице ЕПП-а су позвани. Многи су потврдили, а колико ми је познато господин
Александар Вучић још није", одговорио је Пленковић новинарима у Загребу упитан о
могућем Вучићевом доласку у Загреб, 20. новембра.

  

Премијер је додао да Вучић "има право да дође, јер је позван".

  

"Он је са својом странком (Српском напредном странком) придружени члан ЕПП-а, ако
жели доћи, доћи ће", рекао је Пленковић.

  

На примедбу новинара да се тај догађај поклапа с обележавање годишњице пада
Вуковара, Пленковић је рекао да не разуме зашто се та два догађаја повезују.

 1 / 2



Андреј Пленковић: Вучић има право да дође у Загреб, позван је на конгрес Европске народне партије
четвртак, 07 новембар 2019 13:09

  

"Конгрес ЕПП је дефинисан пре две године. Изборни је конгрес, сви чланови ЕПП, као и
њихови председници странака, шефови држава, влада су позвани. Ко ће од њих доћи,
знаћемо кад сви потврде", навео је Пленковић.

  

Упитан хоће ли евентуални Вучићев долазак на конгрес ЕПП искористити за сусрет,
Пленковић је одговорио да ће Вучића "видети данас, јер су заједно у Женеви" и упитао
се зашто се то "мистификује".

  

"Нон стоп се ми сви виђамо на бројним састанцима. Апелујем на вас да мало снизите тон
чињењу ненормалног нечега што није ненормално", одговорио је Пленковић новинарима.

  

На изборном Конгерсу ЕПП, који ће бити одржан у Загребу од 19. до 21. новембра,
учествоваће око 2.000 делегата из више од 40 земаља.

  

Вучић, чија је странка придружени члан ЕПП и нема право гласа, најављен је као један
од говорника на делу скупа који ће бити одржан 20. новембра у загребачкој Арени.

  

Због конгреса ЕПП и могућег Вучићевог доласка јутрос се отворила и кратка дебата у
Сабору уочи почетка расправе о предлогу државног буџета. Посланици опозиционе
странке Мост замерају владајућима што су за потребе ЕПП изнајмили саборску дворану.

  

(Бета)
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