
Борко Стефановић: Било би природно да СНС и СПС подрже декларацију о санкцијама Русији
петак, 25 новембар 2022 15:33

Потпредседник Народне скупштине Борко Стефановић рекао је да је предлог
резолуције о усклађивању спољне политике Србије са спољном политиком ЕУ, односно о
увођењу санкција Русији, прилика да се у парламенту поведе дебата и да сви изнесу
своје ставове и изјасне се о "том важном и тешком питању". "Било би природно да СНС и
СПС такође подрже овај текст, пошто се номинално залажу уа улазак у ЕУ", истакао је
Стефановић.

  

„Ако нема подршке добили смо оно што је важно, да Скупштина буде актер и да о томе
одлучује. Чак и они који су против мисле да Србија мора да се одреди, да не може да
лебди у лимбу“, рекао је Стефановић гостујући у Студију лајв.

  

Он је одбацио критике власти о повезаности предлога те резолуције са оном коју је
усвојио Европски парламент и у којој се тражи исто.

  

„Нема никакве везе између заседања Европског парламента и усвајања резолуције у
Европском парламенту. Нико од нас није могао то да зна, а поготово нико није могао да
наслути да ће се у текст резолуције ставити одредница да се Косово и Србија међусобно
признају“, истакао је Стефановић.
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Морамо зато што је то питање нашег интереса, а не наших емоција, питање нашег
економског опстанка, али и питање части и морала. Србија не може да буде на
европском континенту, да тражи да буде чланица ЕУ, а да се о овом питању не одреди и
то нема никаве везе са захтевима ЕП

    

Он је подсетио да је Србија једина земља кандидат за чланство у ЕУ која се није
прикључила било каквим санкцијама Русији, и једина земља у Европи, поред Белорусије
и Турске, која то није учинила. Истиче да је увођење санкција Русији питаје интереса, а
не емоција.

  

„Морамо зато што је то питање нашег интереса, а не наших емоција, питање нашег
економског опстанка, али и питање части и морала. Србија не може да буде на
европском континенту, да тражи да буде чланица ЕУ, а да се о овом питању не одреди и
то нема никаве везе са захтевима ЕП. То је добра прилика за демократску расправу и
одлучивање које ће омогућити да Србија заузме праву позицију у овом тренутку“,
истакао је Стефановић.

  

Он оцењује да је тренутна позиција Србије тешко одржива, а да су све владе до сада
грађанима говориле да се залажу за што бржи улазак у ЕУ. Због тога сматра да је
расправа о предложеној резолуцији прилика и да власт изађе и каже грађанима да ли су
за чланство Србије у ЕУ, као што су говорили на свим изборима или су против тога.

  

Упитан за недостатак реакција из СНС поводом предложене резолуције, он каже да
власт мисли да „може да се настави једнаким путем као да се ништа није десило у
Европи“.

  

Било би природно да СНС и СПС такође подрже овај текст, пошто се номинално залажу
за улазак у ЕУ, додаје гост Студија лајв.

  

Говорећи о ставу грађана према увођењу санкција, он каже да разуме да је већина
против и истиче да разуме и емотиван однос према том питању.
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„И ја мислим да су санкције као такве доста несавршен инструмент међународних
односа. Међутим када је свет постао црбно-бели и када се диже виртуелни ‘Берлински
зид’ у Европи, који неће пасти када дође до мира у Украјини, однос према овом чину
Москве и нападу на суверену земљу се неће променити. У том смислу, Србија мора бити
уз ЕУ као клуб у који жели да приступи“, поновио је Стефановић.

  

Коментаришући оптужбу колега из странака деснице које су оптужиле Стефановића да
ово ради у договору са представницима СНС и да за ову иницијативу имају подршку
самог врха државе, он одговара да је „испод сваког нивоа части да такве организације
за које се основано сумња да су настале уз подршку СНС сумњају у наше опозиционе
креденцијале“.

  

„Наравно да не сарађујемо са СНС нити са врхом државе. Ово је наша иницијатива која
је производ наше политике уз коју стојимо 25 година“, нагласио је Стефановић.

  

(Н1)

  

Видети још:  Борко Стефановић за 29. новембар 2022. заказао видео састанак
чланова одбора за спољне послове Народне скупштине Србије и Врховне раде
Украјине
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