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Реагујући на данашњу одлуку из Брисела, председник Србије Борис Тадић рекао је да
Србија не може и не сме да одустане од своје европске будућности.

  

"Независно од од тога да ли Европа има проблема са проширењем, ми припадамо њој.
Србија припада Европи и културно и економски, као и у домену политике, безбедности и
у сваком другом смислу", рекао је Тадић на конференцији за новинаре.

  

Према његовим речима било каква изолоција била би супротна нашим интересима и
имала би далекосежне и дубоке последице по живот грађана.

  

Лидери ЕУ одлучили су данас, на самиту у Бриселу, да у фебруару буде дата процена о
Србији а одлука о њеној кандидатури за чланство у ЕУ у марту.

  

Говорећи о Косову и Метохији, Тадић је поновио да Србија неће признати Косово ни
имплицитно ни експлицитно.

  

"Србија има своја легитимна права на Косову и од грађана не треба крити истину да је
наша политика на Косову данас укрштена са интересима да постанемо чланица ЕУ",
нагласио је председник.

  

Тадић је поновио да Србија неће одустати од захтева да се поштује Резолуција 1244 СБ
УН када је у питању регионално представљање Приштине.
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"Уверен сам да Резолуција оставља могућност да се за Косово нађе решење одрживо у
дужем временском периоду, да се успостави мир и стабилност, рекао је председник.

  

Према његовим речима, пред Србију је био постављен и услов да се одрекне Резолуције
1244.

  

"Ја као председник никада такав захтев нећу прихватити. Неодустајање од Резолуције
није питање ината, него питање принципа и полазне основе да се пронађе решење за
Косово", рекао је Тадић.

  

Председник Србије је навео да није разочаран одлуком из Брисела и да та одлука не
представља пораз државне политике.

  

"Пораз не доживите када посрнете, већ када се не усправите. Ми ћемо се усправити.
Нисмо одустали ни у тежим околностима, нећемо ни у овој. Када би нас оваква одлука
поколебала показали би велику слабост", рекао је Тадић.

  

"Србија и данас може да погледа у очи ЕУ јер смо испунили оно што се од нас тражило,
све закључке Европске комисије, а моје европске колеге могу да питам да ли су
испунили оно што су рекли, али о томе нећу да говорим јавно", рекао је Тадић.

  

Лидери ЕУ одлучили су данас, на самиту у Бриселу, да у фебруару буде дата процена о
Србији а одлука о њеној кандидатури за чланство у ЕУ у марту.

  

Председник Србије честитао је Хрватској на потписивању уговора о приступање, као и
Црној Гори која је добила условни датум преговора.

  

Председник Борис Тадић поново је позвао грађане да се повуку са барикада на северу
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Косова.

  

"Упутио сам много позива грађанима Србије и тражио конкретне мере да се повуку са
барикада, јер њима не бране националне ни виталне интересе. Поново им то тражимо",
рекао је председник.

  

Апеловао је на Међународну заједницу да не доводи у питање живот његових
сународника на КиМ, а од политичких лидера да не подстичу грађане на барикаде без
обзира на то шта им говоре страначке централе.

    

(РТС)
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